




O Projeto 
ContraCondutas, 
realizado em 2016 
e 2017, por meio do 
Conselho Técnico da 
Escola da Cidade, contou 
com financiamento 
público proveniente de 
TAC (Termo de Ajuste 
de Conduta) entre o 
Ministério Público do 
Trabalho e a empresa 
flagrada utilizando mão 
de obra em condições 
análogas à escravidão em 
obras do Terminal 3 do 
Aeroporto Internacional 
de Guarulhos, em 2013.
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CONTRACONDUTAS
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

O termo de ajustamento de conduta (TAC) é um acordo que o Ministério Público celebra com 
o violador de determinado direito coletivo. Este instrumento tem a finalidade de impedir a 

continuidade da situação de ilegalidade, reparar o dano ao direito coletivo e evitar a 
ação judicial.
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A Associação Escola da Cidade – Arquitetura e Urbanismo (AEC) – é uma entidade civil sem fins lucrativos, 
de gestão democrática e financeiramente autônoma. Criada em 1996, surgiu da união de arquitetos, intelectuais, 

artistas e técnicos comprometidos com a melhoria da realidade brasileira. Esse grupo, embasado na experiência 
de ensino, na pesquisa (teórica e aplicada), assim como na prática profissional e acadêmica, tem como desígnio 

fundamental a criação de um espaço privilegiado para a liberdade de reflexão e proposição.

TRABALHO ESCRAVO

Trabalho análogo ao de escravo, de acordo com o artigo 149 do Código Penal brasileiro, 
é caracterizado por quatro cenários que podem ocorrer simultânea ou isoladamente: condições 

degradantes de trabalho incompatíveis com a dignidade humana; jornadas exaustivas em que há esforço 
excessivo ou sobrecarga de trabalho com danos à saúde ou risco de vida; trabalho forçado por 

isolamento geográfico ou ameaças e violência física; e/ou trabalhadores submetidos à 
servidão por dívida.
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MAQUETE

“O consumo é fundamental ao capitalismo contemporâneo. Os homens 
[resgatados] do trabalho análogo à escravidão [no Terminal 3] estavam 
com celular, participavam do mundo do consumo. O trabalhador escravizado 
interessa ao capitalismo nessa ambiguidade: da mais absoluta exploração 
do trabalho dele e do status dele como consumidor, que também faz a roda 
girar. O trabalhador escravizado [na construção civil] também vai comprar 
o Nike que foi feito com trabalho escravo em outro lugar. Estamos em um 
momento muito violento da exploração capitalista”. Rodrigo Bonciani – 
em Escravos de ontem e de hoje: nexos entre trabalhadores no canteiro 
colonial e contemporâneo, reportagem 2, Sabrina Duran

“O descolamento entre desenho e canteiro que se vê nas relações 
de trabalho da construção civil encontra na academia um poderoso 
reforçador. As faculdades de arquitetura pouco ou nada ensinam sobre o 
trabalho coletivo no canteiro – muito menos sobre a violência que ali 
se instala –, o que seria fundamental para a visualização mínima, pelo 
arquiteto, de onde, em quais condições e pelas mãos de quem seu desenho 
se materializa”. Sabrina Duran – em Entre o projeto e a execução: o 
papel do arquiteto na diminuição (ou aumento) da violência no canteiro 
de obras, reportagem 3

TRABALHO 
E ARQUITETURA

ARQUITETURA E CIDADE 
NA ERA DO CAPITAL 
FINANCEIRO – OS ESPAÇOS 
AEROPORTUÁRIOS

PRECARIZAÇAO 
E LUCRO

CORPOS 
NO CANTEIRO

“Então é o seguinte: tá decidido e tá claro e tá visto e tá provado. Nunca acabou a escravidão aqui no Brasil, nunca 
acabou, nunca. Tá assinado. É a maior realidade de todas as histórias”. Trabalhador resgatado na obra do Terminal 3 
de Guarulhos – em projeto Centoeonze –Coletivo Metade

“A escravidão e a liberdade são os índices fundamentais para 
qualificação do poder: a escravidão estabelece o poder despótico 
e a tirania, enquanto a liberdade estabelece o poder político e a 
autoridade pública. A soberania nas Américas é incompleta porque o 
poder privado ou senhorial dos colonos sobre os indígenas e africanos 
enfraquecia a autoridade política. Essa contradição se aprofundava 
porque o rei construiu sua legitimidade pela legalização, regulação 
e controle da escravidão e das formas de trabalho forçado. Esse é um 
elemento estrutural para a confusão entre o público e o privado na 
história americana”. Rodrigo Bonciani – em Escravo, forro e livre: 
O antigo regime e o Brasil atual, artigo de História e Escravidão

“A maneira como o trabalhador da 
construção civil é incorporado na 
economia nacional não permite que a 
construção civil e nem a arquitetura 
evoluam”. Anália Amorim – em De Brasília 
a Guarulhos, reportagem 1, Sabrina Duran

“A Copa do Mundo precisou de uma série 
de decretos de emergência para que fosse 
construída. Ou seja: [esses canteiros] 
operam sob um regime em que tanto os 
direitos da natureza quanto humanos 
precisam ser diminuídos ou violados. Isso 
é muito interessante de trabalhar: o 
canteiro como um espaço onde a exceção é 
a regra”. Paulo Tavares  – em Precarização 
e lucro: trabalho degradante na construção 
civil e a produção e consumo da cidade 
neoliberal, reportagem 5, Sabrina Duran

“O diálogo se mostra essencial […], não somente a discussão de cada trabalho isoladamente, mas pensá-los dentro de 
uma construção coletiva, com um diálogo real com os problemas que envolvem o Aeroporto de Guarulhos, o canteiro 
de obras, e a questão do trabalho análogo à escravidão. [...] Se a intenção é um ajuste de contas (ou de conduta), 
devemos pensar em condições efetivas de uma comunicação real com a população local”. Thiago Tozawa – em Intervenções: 
apontamentos críticos, Curadoria e Mediação / UNIFESP

“O processo da 
escravização 
contemporânea é 
muito sutil e 
complexo. [...] 
Manter um depósito 
de gente é como 
manter um depósito 
de mercadorias”.
Jônatas Andrade – 
em Documentário 
Terminal 3, 
Papel Social
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The Counter-ConduCts 
project, realized in 
2016 and 2017, through 
the Escola da Cidade’s 
Technical Council, 
received public funding 
from the TAC (Term of 
Adjustment of Conduct) 
between the Public 
Ministry of Labor and 
the company found 
using a workforce in 
conditions analogous to 
slavery at the Terminal 
3 construction 
site of Guarulhos 
International Airport, 
in 2013.
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Apresentação de 
José Guilherme Pereira Leite
mediação de 
Juliana Armede

9 DE NOVEMBRO
2016

Escola da 
Cidade 

3º andar
18h

Jônatas 
Andrade

SOBRE O ENCONTRO
Especialista em 
matéria de “regimes 
negativos de 
direito”, Jônatas 
Andrade falará 
sobre a situação 
atual do trabalho 
e das relações de 
trabalho em algumas 
porções da Amazônia 
Brasileira, no 
contexto de expandão 
da fronteira urbana 
e das obras de 
infra-estrutura que, 
há cerca de uma 
década, redesenham a 
geografia regional. 
Andrade analisará o 
combate à exploração 
e ao abuso pelo 
prisma do poder 
Judiciário.

SOBRE O CONVIDADO
Jônatas Andrade é 
juiz há dezesseis 
anos, cinco dos 
quais como titular 
da 2ª Vara Federal do 
Trabalho do município 
de Marabá, no estado 
do Pará. É membro 
do Comitê Executivo 
Nacional Judicial 
de Enfrentamento 
à Exploração do 
Trabalho em Condição 
Análoga à de Escravo 
e ao Tráfico de 
Pessoas, nomeado 
pelo Conselho 
Nacional de Justiça.
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DE CULTURA 
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CONDUTAS

GRANDES 
OBRAS E 
LICENCIA-
MENTO

Apresentação de José Guilherme Pereira Leite
mediação de Marta Lagreca

16 DE NOVEMBRO 2016
Teatro Aliança Francesa, 18h

Flávia Scabin + equipe de 
Desenvolvimento 
Local do GVCES

SOBRE O ENCONTRO

A Escola recebe Flávia Scabin, professora da FGV Direito 
SP e pesquisadora especialista em temas relacionados 
ao meio ambiente e ao desenvolvimento. Na última déca-
da, o tema do licenciamento e das condicionantes só-
cio-ambientais, ligadas aos grande empreendimentos de 
infraestruturas que se multiplicaram por todo o país, 
ganhou relativa candência no debate nacional. Para tra-
tar do assunto, além de Scabin, teremos a equipe de 
Desenvolvimento Local do GVCES, que atua na determinação 
e no cumprimento de tais condicionantes e acumula impor-
tantes experiências de campo.

SOBRE O CONVIDADO

Flávia Scabin é mestre e doutoranda pelo Departamento de 
Ciência Política da USP. Possui graduação em Direito pela 
PUC SP. Professora e pesquisadora da FGV Direito SP é es-
pecialista em temas relacionados ao meio Ambiente e ao 
desenvolvimento, além de coordenadora da área ambiental 
do escritório de advocacia BKBG.

Desenvolvimento Local e Grandes Empreendimentos (DL) é 
uma iniciativa do Centro de Estudos em Sustentabilidade 
da Fundação Getúlio Vargas (GVCES), que procura inserir a 
questão do desenvolvimento local nas estratégias de ne-
gócio das empresas responsáveis pela instalação de gran-
des projetos de infraestrutura e energia no interior do 
Brasil, articulando-as e trazendo-as para o debate públi-
co sobre os desafios e as possibilidades de um desenvol-
vimento sustentável social e ambientalmente. A equipe do 
GVCES se caracteriza pela interdisciplinaridade e pelo 
cruzamento de perspectivas econômicas, administrativas, 
geográficas e sociológicas, entre outras.
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Rua General Jardim, 182 
Vila Buarque 
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Escola da Cidade

Rua General Jardim, 65 

Vila Buarque 

T 11 3258 8108

Apresentação e mediação de 

Pedro Arantes e Vinícius Spricigo 

- UNIFESP

23 DE 
NOVEMBRO 

2016
Escola da Cidade. 

3º andar, 18h

Coletivo 308 + David Sperling + 
NEC/USP São Carlos + Vania Medeiros 
+ Coletivo Metade + Danielli Wal e 
equipe
SOBRE O ENCONTRO

Para a terceira conversa deste segundo ciclo, a Escola da Cidade 
abre espaço aos autores das propostas de Intervenção Pública, 
submetidas ao Projeto Contracondutas por meio de uma chama aberta 
récem-organizada. As intervenções procuram problematizar, investi-
gar e comunicar as relações contemporâneas de trabalho, inclusi-
ve o trabalho análogo a escravo, além de parcerias com artistas e 
coletivos buscando o desenvolvimento e a execução de projetos que 
articulem pesquisa, formação e intervenção.

Não é necessária inscrição.

SOBRE O CONVIDADO

Coletivo 308, em atividade na 
cidade de Guarulhos há dez anos, 
é formado por pessoas com for-
mação em artes visuais e design, 
atuando na promoção de ações em 
espaços públicos. Entre outras 
iniciativas, o coletivo organiza 
a B.I.G., Bienal Internacional de 
Guarulhos, que apresenta traba-
lhos em pequeno formato.

David Sperling professor dou-
tor do Instituto de Arquitetura 
e Urbanismo da USP de São 
Carlos e pesquisador do Núcleo 
de Estudos das Espacialidades 
Contemporâneas (NEC-USP). É mem-
bro da Sociedade Iberoamericana 
de Gráfica Digital (SIGraDi) e 
lida predominantemente com os 
seguintes macro-temas: espaço, 
tecnologia e cultura; arquitetu-
ra, interfaces entre arquitetura 
e a arte contemporâneas, carto-
grafias e mapeamentos, processos 
de projeto e fabricação digital.

NEC-USP é um grupo de pesqui-
sa do Instituto de Arquitetura 
e Urbanismo da USP São Carlos. A 
abordagem de seus estudos é trans-
disciplinar, tratando das trans-
formações espaciais, culturais e 
artísticas que têm caracterizado 
o mundo contemporâneo a partir das 
inter-relações entre arquitetura, 
arte, cidade e sociedade.

Selecionados pela Chamada Aberta 
para Intervenções Públicas do 
Projeto Contracondutas

CONTRACONDUTAS
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

O termo de ajustamento de conduta (TAC) é um acordo que o Ministério Público celebra com 
o violador de determinado direito coletivo. Este instrumento tem a finalidade de impedir a 

continuidade da situação de ilegalidade, reparar o dano ao direito coletivo e evitar a 
ação judicial.
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A Associação Escola da Cidade – Arquitetura e Urbanismo (AEC) – é uma entidade civil sem fins lucrativos, 
de gestão democrática e financeiramente autônoma. Criada em 1996, surgiu da união de arquitetos, intelectuais, 

artistas e técnicos comprometidos com a melhoria da realidade brasileira. Esse grupo, embasado na experiência 
de ensino, na pesquisa (teórica e aplicada), assim como na prática profissional e acadêmica, tem como desígnio 

fundamental a criação de um espaço privilegiado para a liberdade de reflexão e proposição.

TRABALHO ESCRAVO

Trabalho análogo ao de escravo, de acordo com o artigo 149 do Código Penal brasileiro, 
é caracterizado por quatro cenários que podem ocorrer simultânea ou isoladamente: condições 

degradantes de trabalho incompatíveis com a dignidade humana; jornadas exaustivas em que há esforço 
excessivo ou sobrecarga de trabalho com danos à saúde ou risco de vida; trabalho forçado por 

isolamento geográfico ou ameaças e violência física; e/ou trabalhadores submetidos à 
servidão por dívida.
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“O consumo é fundamental ao capitalismo contemporâneo. Os homens 
[resgatados] do trabalho análogo à escravidão [no Terminal 3] estavam 
com celular, participavam do mundo do consumo. O trabalhador escravizado 
interessa ao capitalismo nessa ambiguidade: da mais absoluta exploração 
do trabalho dele e do status dele como consumidor, que também faz a roda 
girar. O trabalhador escravizado [na construção civil] também vai comprar 
o Nike que foi feito com trabalho escravo em outro lugar. Estamos em um 
momento muito violento da exploração capitalista”. Rodrigo Bonciani – 
em Escravos de ontem e de hoje: nexos entre trabalhadores no canteiro 
colonial e contemporâneo, reportagem 2, Sabrina Duran

“O descolamento entre desenho e canteiro que se vê nas relações 
de trabalho da construção civil encontra na academia um poderoso 
reforçador. As faculdades de arquitetura pouco ou nada ensinam sobre o 
trabalho coletivo no canteiro – muito menos sobre a violência que ali 
se instala –, o que seria fundamental para a visualização mínima, pelo 
arquiteto, de onde, em quais condições e pelas mãos de quem seu desenho 
se materializa”. Sabrina Duran – em Entre o projeto e a execução: o 
papel do arquiteto na diminuição (ou aumento) da violência no canteiro 
de obras, reportagem 3

TRABALHO 
E ARQUITETURA

ARQUITETURA E CIDADE 
NA ERA DO CAPITAL 
FINANCEIRO – OS ESPAÇOS 
AEROPORTUÁRIOS

PRECARIZAÇAO 
E LUCRO

CORPOS 
NO CANTEIRO

“Então é o seguinte: tá decidido e tá claro e tá visto e tá provado. Nunca acabou a escravidão aqui no Brasil, nunca 
acabou, nunca. Tá assinado. É a maior realidade de todas as histórias”. Trabalhador resgatado na obra do Terminal 3 
de Guarulhos – em projeto Centoeonze –Coletivo Metade

“A escravidão e a liberdade são os índices fundamentais para 
qualificação do poder: a escravidão estabelece o poder despótico 
e a tirania, enquanto a liberdade estabelece o poder político e a 
autoridade pública. A soberania nas Américas é incompleta porque o 
poder privado ou senhorial dos colonos sobre os indígenas e africanos 
enfraquecia a autoridade política. Essa contradição se aprofundava 
porque o rei construiu sua legitimidade pela legalização, regulação 
e controle da escravidão e das formas de trabalho forçado. Esse é um 
elemento estrutural para a confusão entre o público e o privado na 
história americana”. Rodrigo Bonciani – em Escravo, forro e livre: 
O antigo regime e o Brasil atual, artigo de História e Escravidão

“A maneira como o trabalhador da 
construção civil é incorporado na 
economia nacional não permite que a 
construção civil e nem a arquitetura 
evoluam”. Anália Amorim – em De Brasília 
a Guarulhos, reportagem 1, Sabrina Duran

“A Copa do Mundo precisou de uma série 
de decretos de emergência para que fosse 
construída. Ou seja: [esses canteiros] 
operam sob um regime em que tanto os 
direitos da natureza quanto humanos 
precisam ser diminuídos ou violados. Isso 
é muito interessante de trabalhar: o 
canteiro como um espaço onde a exceção é 
a regra”. Paulo Tavares  – em Precarização 
e lucro: trabalho degradante na construção 
civil e a produção e consumo da cidade 
neoliberal, reportagem 5, Sabrina Duran

“O diálogo se mostra essencial […], não somente a discussão de cada trabalho isoladamente, mas pensá-los dentro de 
uma construção coletiva, com um diálogo real com os problemas que envolvem o Aeroporto de Guarulhos, o canteiro 
de obras, e a questão do trabalho análogo à escravidão. [...] Se a intenção é um ajuste de contas (ou de conduta), 
devemos pensar em condições efetivas de uma comunicação real com a população local”. Thiago Tozawa – em Intervenções: 
apontamentos críticos, Curadoria e Mediação / UNIFESP

“O processo da 
escravização 
contemporânea é 
muito sutil e 
complexo. [...] 
Manter um depósito 
de gente é como 
manter um depósito 
de mercadorias”.
Jônatas Andrade – 
em Documentário 
Terminal 3, 
Papel Social
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CONTRACONDUTAS
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

O termo de ajustamento de conduta (TAC) é um acordo que o Ministério Público celebra com 
o violador de determinado direito coletivo. Este instrumento tem a finalidade de impedir a 

continuidade da situação de ilegalidade, reparar o dano ao direito coletivo e evitar a 
ação judicial.
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A Associação Escola da Cidade – Arquitetura e Urbanismo (AEC) – é uma entidade civil sem fins lucrativos, 
de gestão democrática e financeiramente autônoma. Criada em 1996, surgiu da união de arquitetos, intelectuais, 

artistas e técnicos comprometidos com a melhoria da realidade brasileira. Esse grupo, embasado na experiência 
de ensino, na pesquisa (teórica e aplicada), assim como na prática profissional e acadêmica, tem como desígnio 

fundamental a criação de um espaço privilegiado para a liberdade de reflexão e proposição.

TRABALHO ESCRAVO

Trabalho análogo ao de escravo, de acordo com o artigo 149 do Código Penal brasileiro, 
é caracterizado por quatro cenários que podem ocorrer simultânea ou isoladamente: condições 

degradantes de trabalho incompatíveis com a dignidade humana; jornadas exaustivas em que há esforço 
excessivo ou sobrecarga de trabalho com danos à saúde ou risco de vida; trabalho forçado por 

isolamento geográfico ou ameaças e violência física; e/ou trabalhadores submetidos à 
servidão por dívida.
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Gostaria de começar esta apresentação 
prestando contas à Sociedade a respeito de 
uma verba pública que nos foi destinada.

Esta publicação foi elaborada no bojo 
dos Conselhos Científico, Técnico e de 
Ensino da Associação Escola da Cidade 

– Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
de São Paulo, como um dos frutos do 
Projeto Contracondutas, atividade desen-
volvida com os recursos determinados 
pelo Ministério Público de Guarulhos e 
provenientes do Termo de Ajustamento de 
Conduta. 

Todavia foi mais que isto. Quem conhe-
ceu a índole da gestão desta verba dentro 
da Associação Escola da Cidade sabe 
que se tratou de um notável exercício de 
partilha da riqueza recebida, em busca da 
produção do conhecimento. 

A Associação Escola da Cidade, uma 
instituição de 21 anos de idade, que não 
tem mais que 400 estudantes, pouco mais 
de 100 professores associados e cerca de 
40 funcionários, mais uma vez trabalhou na 
tessitura de uma ampla rede de pessoas e 
organizações. Foram acolhidos, neste um 
ano de trabalhos interdisciplinares – desen-
volvidos entre maio de 2016 e maio de 2017 

–, mais de 250 pessoas e de 15 organiza-
ções socioculturais e de ensino, seleciona-
das por meio de vários editais nacionais de 
chamamento. 

APRESENTAÇÃO
Anália Maria Marinho 
de Carvalho Amorim

O objetivo foi nutrir a reflexão sobre temas 
pertinentes a vários de nossos exercícios 
profissionais: o projeto arquitetônico, a 
construção civil, o canteiro de obras, as 
grandes obras de infraestrutura, diante 
deste cenário de realidades regionais num 
mundoa globalizado. 

O Projeto Contracondutas partiu do 
princípio de que se poderia multiplicar o 
número de profissionais envolvidos, am-
pliar o panorama de enfoques sobre o tema 
posto inicialmente – “trabalhos similares 
ao trabalho escravo na contemporaneida-
de” – por meio de exposições, vídeos, blogs, 
publicações, estudos, seminários nacionais 
e internacionais, intervenções e atividades 
públicas, oficinas, aulas abertas, editoriais, 
reportagens... e finaliza com uma presta-
ção de contas transparente e aprovada por 
auditores. Essa é a prova cristalina que é 
na determinação de princípios e na ges-
tão clara e consistente das riquezas que a 
Cultura pode se fazer conhecida, assimila-
da, desenvolvida e multiplicada.

Estão de parabéns as coordena-
doras do Projeto Contracondutas, Ana 
Carolina Tonetti e Lígia V. Nobre, e, igual-
mente, todos os que participaram desta 
densa, frenética e frutífera atividade 
didático-pedagógica. 

Nesta apresentação, fiquem também 
registrados nosso respeito e agradecimento 
pelo apoio recebido. Que se multipliquem 
iniciativas como estas.
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I would like to begin this introduction by 
rendering accounts to society regarding the 
public funds that were designated for us.

This publication was developed under 
the auspices of the Scientific, Technical 
and Education Councils of the Escola da 
Cidade–College of Architecture and Urban 
Planning of São Paulo Association, as one 
of the fruits of Projeto Contracondutas, 
an activity developed using resources 
determined by the Public Ministry of 
Guarulhos and originating from the Term of 
Adjustment of Conduct.

But it was much more than this. 
Anyone familiar with the character of the 
management of these funds within the 
Escola da Cidade Association knows that 
they embodied a notable exercise in sharing 
received wealth in favor of the production of 
knowledge. 

The Escola da Cidade Association, an 
institution with a 21-year history which has 
no more than 400 students, just over 100 
associate professors and around 40 em-
ployees, once again operated in the tessi-
tura of an ample network of individuals and 
organizations. This year of multidisciplinary 
efforts, developed from May, 2016 to May, 
2017, saw the involvement of 250 people 
and 15 socio-cultural and educational or-
ganizations, selected through a number of 
national open calls.

The objective was to foster reflec-
tions on themes pertinent to many of our 

INTRODUCTION PREfáCIO
Juliana Felicidade Armede

professional activities: architectural design, 
the construction industry, the building site 
and large infrastructure projects, all against 
the backdrop of regional realities in a global-
ized world.

Counter-Conducts Project was based 
on the principle that it was possible to mul-
tiply the number of professionals involved, 
expand the panorama of focal points on 
the initial theme–“work similar to slave 
labor in the contemporary world”–through 
exhibitions, videos, blogs, publications, 
studies, national and international seminars, 
interventions and public activities, work-
shops, classes open to the public, editorials, 
news reports, etc. and conclude with a 
transparent accounting process presented 
to and approved by auditors. The plain 
outcome is that, with determined princi-
ples and clear, consistent management of 
wealth, Culture is able to make itself known, 
to assimilate, to develop and to multiply.

Congratulations are in order to Counter-
Conducts Project’s coordinators Ana 
Carolina Tonetti and Lígia V. Nobre, as well 
as all those who participated in this dense, 
frenetic and fruitful didactic-pedagogic 
effort. 

We would also like to register here our 
respect and thanks for the support received. 
Let’s hope that initiatives such as these 
only multiply.

Pensei um tantinho, como diriam os mineiros, para escrever este pre-
fácio, porque sei que se trata do relato de um trabalho não só nascido 
das parceiras desenvolvidas pela Escola da Cidade, uma escola de ar-
quitetura em São Paulo, mas também produzido por uma diversidade 
de pessoas, iniciativas, pensamentos, humanidades das mais diversas.

Acredito, racional e intuitivamente, que os trabalhos do Projeto 
Contracondutas confluem da história de miscigenação de gentes e, 
com certeza, influirá e terá um papel importante na construção de 
novas ideias, na reunião de novas gentes e na perpetuidade humana 
em todos nós.

Mas pensei aquele tantinho mesmo para dimensionar como eu 
faria a apresentação textual de algo nem sempre visível, intensamente 
humano e pouco aceito, ainda mais em tempos de descrença, revolta 
e incredulidade da sociedade diante das instituições brasileiras. Bem, 
vamos lá: a proposta é que vocês possam, no mínimo, ter curiosidade 
e buscarem saber mais e mais sobre essa história.

O Projeto Contracondutas nasceu fora da Escola da Cidade. Na 
verdade, nasceu como costumam nascer os trabalhos genuínos: veio 
de uma proposta meio disforme, mas que pretendia mudar realida-
des e criar algo diferente para nossa sociedade. Em meados de 2014, 
numa audiência junto ao Ministério Público do Trabalho da 2° Região, 
em São Paulo, visando analisar a destinação de uma parcela da 
multa da empresa OAS Construções por uso de trabalho escravo nas 
obras do Terminal 3 – Aeroporto Internacional, em Guarulhos, foram 
destinados dois milhões e meio para a Escola da Cidade atuar como 
mediadora em ações que pudessem realizar alguma mudança local, 
algum conhecimento sobre o que viveram alguns homens migrantes 
brasileiros e, por meio dela buscar lembrar que nosso sistema econô-
mico insiste em reproduzir a lógica da exploração humana.

Assim, e como disse acerca da crise de credibilidade institucio-
nal, relato que este incrível projeto nasceu da decisão do Ministério 
Público do Trabalho, da Magistratura do Trabalho e do Ministério do 
Trabalho e Emprego. Sim, foram essas instâncias públicas, ligadas ao 
Poder Judiciário, ao Poder Executivo ou, como o Ministério Público, 

Anália Maria Marinho 
de Carvalho Amorim
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com independência e atuação em prol dos interesses sociais, que pro-
moveram a fiscalização e geraram alguma possibilidade de mudança 
na vida daquele grupo de trabalhadores.

Essas instituições, há mais de duas décadas, percorrem o Brasil 
buscando justiça social, promovendo a redução de desigualdades e 
permitindo – em muitos dos casos, pela primeira vez na vida de uma 
pessoa – o reconhecimento de direitos básicos, como o acesso à 
identidade civil, remuneração justa pelo trabalho e proteção física e 
psíquica. Confesso que são grandes exemplos para mim, pessoalmen-
te, porque são instituições que se importam com os direitos humanos 
e sociais. Imperfeitas, sem dúvidas, mas mobilizadas para a transfor-
mação social.

E por falar em transformação, dentro do processo de decisão so-
bre a destinação dos valores de multa, a atuação do Ministério Público 
do Trabalho (não somente neste caso, mas em muitos outros casos 
de exploração do trabalho) permitiu que uma revolução de conheci-
mento e mobilização fosse criada, na medida em que, originalmente, 
as multas em casos trabalhistas são dirigidas ao Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – FAT, e os valores destinados aos Programa do Seguro-
Desemprego, do Abono Salarial e de financiamento de Programas de 
Desenvolvimento Econômico. No caso do último programa, e infeliz-
mente, os valores integraram boa parte das ações do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, hoje amplamente 
questionadas sobre o envolvimento em atos de corrupção, inclusive 
ligados à própria OAS.

Assim, a transformação promovida pelas ações do Ministério 
Público do Trabalho e pela Justiça do Trabalho, como no caso da 
destinação de valores para ações do Projeto Contracondutas, é uma 
maneira de garantir que a sociedade civil atue para a produção de 
conhecimento sobre a realidade do trabalho escravo no Brasil e, mais 
que isso, permita que esse conhecimento fortaleça a sociedade para 
que, um dia, consigamos rever nossos hábitos de consumo, consiga-
mos desenvolver e ampliar a visão crítica e política sobre a realidade 
do trabalho escravo e que a erradicação dessa doença econômica e 
social possa, de fato, acontecer. E, para isso, a sua, a minha e a opinião 
de toda a sociedade precisa mudar. Que comecemos já!

Desejo, dessa forma, que todos e todas as leitoras fiquem desas-
sossegadas com a leitura, com os sentimentos e com a linguagem 
deste trabalho, para que repensem seus próprios hábitos, seja para 
confirmarem que caminham transformando o mundo, seja para inicia-
rem seus caminhos de transformação.

PREfACE
Juliana Felicidade Armede

I thought a little bit, like they say in Minas Gerais, about writing this 
introduction, because I know that this story is not only about the work 
born from within the Escola da Cidade, an architecture school in São 
Paulo, but was also brought forth by a range of people, initiatives, 
thoughts, and humanities.

I believe, rationally and intuitively, that the work of Project 
Contracondutas converges from the history of miscegenation of people 
and, for certain, will influence and play an important role in the con-
struction of new ideas, in the meeting of new people, and in the perpe-
tuity of the humanity in all of us.

However, I thought about how to scale out that little bit, and how  
I would create the textual presentation of something not always visible, 
intensely human, and not always accepted, even more so in times 
of disbelief, revolt, and incredulity coming from a society faced with 
Brazilian institutions. Ok, let’s get on with it: the idea is that you would, 
at the very least, become curious and seek to know more and more 
about this story.

Counter-Conducts Project was born outside of the Escola da 
Cidade. To tell the complete truth, the project was born as genuine 
works usually are, coming from a proposal somewhat misshapen, 
but intending to change realities and create something different for 
our society. In the middle of 2014, in a hearing at the Labor Ministry 
of the 2nd Region, in São Paulo, a portion of the fines incurred by the 
OAS Construction Company for their use of slave labor to construct 
Terminal 3 of the International Airport, in Guarulhos, was analyzed in 
order to allocate them appropriately. It was deemed that 2 and a half 
million would be destined for the Escola da Cidade in order to act as 
a mediator in actions that could cause some local change, to raise 
awareness about what these Brazilian migrant men lived through, and 
through this try and remember that our economic system insists on 
reproducing the logic of human exploitation.

And in spite of the crisis of institutional credibility as I mentioned 
before, I must state that this incredible project was born from the 
decision of the Ministry of Public Labor, the Judiciary of Labor, and the 

24 25



Ministry of Labor and Employment. True, it was with acting towards 
the betterment of social interests that these public instances, along 
with Judicial Power, Executive Power, and the Public Ministry promoted 
the inspection and generated some possibility of change in the lives of 
that group of workers.

These institutions, for now more than 2 decades, embarked upon 
Brazil in search of social justice, to promote the reduction of inequali-
ties and allow the recognition of basic rights, such as access to a civil 
identity, just remuneration had received this kind of treatment. I con-
fess that these are outstanding examples to me, personally, because 
these institutions are paying attention to human and social rights. They 
are imperfect, without doubt, but mobilized for social transformation.

To speak of transformation, within the decision process for the des-
tination of the values of the fines, the action of the Ministry of Public 
Labor, not only in this case, but in many other cases of labor exploita-
tion, permitted that a revolution of knowledge and mobilization were 
created, since, originally, the fines in the workers’ cases were directed 
towards the Worker Support Fund (Fundo de Amparo ao Trabalhador 
or FAT), the Unemployment Insurance Program (Programa do Seguro-
Desemprego), the Salary Allowance (Abono Salarial), and financing for 
Programs for Economic Development (Programas de Desenvolvimento 
Econômico). In the case of the last program, unfortunately, the money 

composed a good part of the actions of the National Bank of Economic 
and Social Development (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social or BNDES) which is today widely questioned for 
their involvement in acts of corruption, including deals with, none other 
than, OAS.

So, the transformation promoted by acts of the Ministry of Public 
Labor and the Judiciary of Labor, such as the case with the funds 
allocated for actions to be taken by Counter-Conducts Project, is a way 
of guaranteeing that civil society stays connected to the production 
of knowledge about the reality of slave labor in Brazil, and, more than 
that, permits that this knowledge strengthens society so that, one day, 
we will succeed in revising our consumer habits, succeed in developing 
and amplifying a critical and political vision about the reality of slave 
labor, and succeed in eradicating this economic and social disease. 
And so, for this to happen, yours, mine, and the opinion of society as a 
whole needs to change. Let’s get to it!

I hope, from this, that each and every reader grows restless while 
reading this, from the words, the feelings, and from the language of 
this work, so that you will all rethink your own habits, whether it be to 
confirm that you keep on making the changes you already make in the 
world, or whether it be to initiate your path towards transformation.

Stills do Documentário terminal 3, por Papel Social - Thomas Pedro e Marques Casara, 2017 
(24’36). O filme conta a história de trabalhadores encontrados em situação de trabalho es-
cravo na construção do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Trazidos 
de vários estados do Nordeste por aliciadores a serviço da empresa OAS, mais de 50 foram 
encontrados em uma pequena casa de dois cômodos, sem comida, colchões nem dinheiro para 
a viagem de regresso.

Stills from the documentary Terminal 3, by Papel Social–Thomas Pedro and Marques Casara, 
2017 (24'36). The film tells a story of workers discovered to be working in slave labor 
conditions during the construction of Terminal 3 of the Guarulhos International Airport. 
Brought from various states in the Northeast by recruiters working for the OAS construc-
tion company, more than 50 were found in a small house with only 2 rooms and without 
food, mattresses, or even money for the return trip home.
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Como construir espaços de diálogo, a partir de uma escola 
de arquitetura e urbanismo, em intersecção com diferentes 
perspectivas e experiências para fora dela? Como construir 
espaços de diálogo entre arquitetos, artistas, mestres de 
obras, pedreiros, empreiteiros, juristas, gestores públicos, 
professores, estudantes e sociedade? Como construir espa-
ços de diálogo que implicam conflitos, escutas, dimensões 
coletivas e individuais, expandindo imaginários, imagísticas, 
condutas e posturas outras? Como construir espaços de 
diálogo que interpelem e descolonizem narrativas e apara-
tos que atravessam e conformam a história brasileira, como 
a escravidão e o trabalho escravo – elementos estruturantes 
da sociedade e do espaço urbano no Brasil –, articulados a 

Ana Carolina Tonetti e Ligia V. Nobre

CONTRACONDUTAS, 
UMA AÇÃO 
POLíTICO-PEDAGóGICA

“Mas a violência não pode ser esquecida, é marca no 
corpo e na alma, é documento/monumento”.

BONCIANI, R. “Escravidão, tráfico de pessoas e 
trabalho escravo: costumes e direitos na histó-
ria” In: Contracondutas, 2017, p. 111.

“Então é o seguinte: tá decidido e tá claro e tá visto e 
tá provado. Nunca acabou a escravidão aqui no Brasil, 
nunca acabou, nunca. Tá assinado. É a maior realida-
de de todas as histórias”. 

Um dos 111 trabalhadores envolvido no proces-
so judicial da obra do Terminal 3 do Aeroporto 
Internacional de Guarulhos In: centoeonze, por 
Coletivo Metade. 
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grandes obras de infraestrutura, migração, formas de vida, 
práticas da arquitetura e do direito na contemporaneidade? 
Como escolas e profissionais de arquitetura são capazes de 
se (re)pensar – em termos de formação e prática – diante de 
condições de trabalho escravo na construção civil, como no 
caso tratado aqui, do Terminal 3 do Aeroporto Internacional 
de Guarulhos em 2013? Essas e outras questões nos acom-
panharam na composição do Contracondutas. 

O projeto político-pedagógico1 Contracondutas foi de-
senvolvido pela Associação Escola da Cidade – Faculdade 
de Arquitetura e urbanismo, em 2016 e 2017, em São Paulo 
e em Guarulhos, dispondo-se como uma plataforma voltada 
a estabelecer diálogos, reunindo diferentes perspectivas, 
experiências e intervenções críticas e propositivas, bus-
cando tornar visíveis as implicações do trabalho escravo na 
contemporaneidade, com enfoque na construção civil e em 
obras de infraestrutura no Brasil. O projeto foi realizado no 
âmbito do Conselho Técnico, num processo coletivo, bastan-
te exigente de construção e partilha, do qual participaram 
diversos colaboradores e interlocutores, brasileiros e estran-
geiros, incluindo artistas, arquitetos, urbanistas, advogados, 
juristas, promotores, historiadores, antropólogos, sociólogos, 
mestres de obra, pedreiros, jornalistas, ativistas, documenta-
ristas, professores, estudantes, contadores, gestores, técni-
cos e outros tantos atores que atravessaram esse processo. 

Sua realização decorre de um Acordo Judicial iniciado 
por meio de denúncia do Sindicato da Construção Civil 
de Guarulhos, e formalizado pelo Ministério Público do 
Trabalho e pela Justiça do Trabalho. No segundo semestre 
de 2013, às vésperas da Copa do Mundo no Brasil (2014), 
ao menos 111 trabalhadores – provindos principalmente de 
Pernambuco, mas também do Maranhão, Bahia e Sergipe – 
foram encontrados em condições de trabalho análogas 
à escravidão na construção do Terminal 3 do Aeroporto 
Internacional de Guarulhos (região metropolitana de São 
Paulo) – sob responsabilidade da empreiteira OAS.  

1 O termo “político-pedagógico” foi proposto 
por Gilberto Mariotti, coordenador editorial do 
Projeto Contracondutas. 

A Associação Escola da Cidade foi uma das entidades civis 
escolhidas pelo Ministério Público para receber parte da 
multa aplicada à OAS, responsabilizando-se por elaborar 
um projeto educativo sobre as realidades do trabalho escra-
vo contemporâneo, a partir de perspectivas ampliadas da 
arquitetura e do urbanismo. Sensibilizados por esse caso 
específico, pesquisas, reportagens, um documentário, in-
tervenções artísticas públicas, palestras, seminários, ofici-
nas, editorias e ensaios foram desenvolvidos, abordando as 
implicações históricas e contemporâneas, locais e globais 
dessas questões e contextos, além das contradições e de-
safios do próprio processo do Contracondutas. 

A situação da denúncia, flagrante e fiscalização de traba-
lho escravo nessa obra, o Acordo Judicial entre o Ministério 
Público e a OAS, e o consequente Projeto Contracondutas 
são, ao mesmo tempo, um efeito e uma resposta a um mo-
mento específico da história do país, em que eventos espor-
tivos globais como a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas 
(2016), envolvendo grandes obras de infraestrutura e 
programas nacionais de estímulo ao setor da construção 
civil, visavam operar como alavanca para o crescimento 
econômico nacional e a criação de empregos. O Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, um dos principais do país, re-
centemente privatizado e renomeado GRU Airport, conta 
em sua nova configuração acionária com o Estado (Infraero), 
empresas privadas brasileiras (INVEPAR, que inclui a OAS) 
e uma sul-africana, além de fundos de pensão de trabalha-
dores brasileiros (PREVI, FuNCEF, PETROS), o que enuncia 
com clareza as contradições e ambiguidades em jogo nas 
relações entre empreiteiras e Estado. 

A socióloga Cibele Rizek (2017, p. 136), em “Trabalho, 
desigualdade, dominação, escravidão”, ressalta que não 
foi por acaso que a crise de 2015-2016 desnudou os víncu-
los estreitos entre as grandes empreiteiras e as agências 
econômicas do Estado brasileiro, já presentes há décadas, 
atravessando a ditadura militar até o recente “neodesenvol-
vimentismo” lulista. Como desdobramento recente, Rizek 
analisa que a crise econômica desencadeia uma crise po-
lítica e de legitimidade institucional, culminando com “o 
desmanche de direitos cidadãos e do trabalho”, e “o elogio à 
intensificação da flexibilização e a radicalização ainda mais 
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severa da destituição dos direitos, transformados em agen-
da pós impeachment” (Ibid.). Esse programa de desmanche 
de direitos cidadãos e do trabalho segue em curso, e foi 
acentuado com a Portaria MTB n.1129 (13 de outubro de 
2017), que reduz o conceito de trabalho escravo e, por con-
sequência, enfraquece o combate à escravidão. O historia-
dor Rodrigo Bonciani (2017 p. 109), em “Escravidão, tráfico 
de pessoas e trabalho escravo: costumes e direitos na his-
tória”, aponta que a continuidade do escravismo permanece 
na medida em que direitos sociais e políticos perpetuam a 

“infracidadania estrutural”. Quando se tem uma configura-
ção como essa, como confrontá-la? 

Condutas outras

Contracondutas se coloca como um posicionamento crítico 
e propositivo, assim como de apropriação e responsabili-
dade, em relação ao termo conduta, proposto pelo filósofo 
Michel Foucault,2 para se referir a uma série de técnicas e 
procedimentos que funcionam para a condução de um con-
junto de indivíduos. Interessa aqui o caráter ambivalente 
do termo, ressaltado por Foucault, já que uma determinada 
conduta implica em conduzir também a maneira como nos 
deixamos conduzir, como nos comportamos sob o efeito do 
ato condutivo. 

Aplicado ao campo disciplinar da arquitetura e do urba-
nismo, o termo se coloca como tomada necessária de cons-
ciência e estímulo à produção de conhecimento acerca dos 
sistemas e das relações de trabalho no planejamento terri-
torial e na construção civil, o que implica em se repensar o 
papel do arquiteto e seus circuitos de atuação social, profis-
sional, acadêmica, cultural, política. O projeto aponta tam-
bém para “condutas outras” de significação política diante 
de procedimentos normatizados no campo de atuação da 
arquitetura e do urbanismo, inseridos numa escala global 

2 Cf. Pelegrini (2017), “Foucault e a sociedade 
neoliberal: o trabalhador como “empresário de si” 
neste livro.

do mercado da construção civil.3 Esse processo evidencia 
as vulnerabilidades da arquitetura e do urbanismo ao operar 
em um território polarizado entre a importância técnica e 
estratégica que informa decisões geopolíticas e socioam-
bientais, e seu consecutivo enfraquecimento de potência e 
discurso quando esse é revertido por instáveis estruturas 
institucionais e políticas contemporâneas. 

A pesquisa que se consolida nesta publicação foi conce-
bida considerando três campos que se interseccionam:

 
1 — Política e Contracondutas condensa as questões prin-

cipais que informaram e atravessaram esse projeto 
político-pedagógico: a escravidão e as relações de 
poder como forma de exploração, colonização e racis-
mo, e condutas políticas – individuais e coletivas – que 
buscam transformar e construir formas outras de se 
posicionar no mundo. Em meio às sociedades neoli-
berais em que vivemos atualmente, buscamos aqui 
ressoar práticas reflexivas cruzando campos por meio 
de intervenções públicas artísticas e pesquisas acadê-
micas – que articulam diferentes narrativas, ampliam 
ações comuns e operam de forma menos normativa – 
como lugares de atuação política. 

2 — Arquitetura e Trabalho propõe uma necessária revisão 
e abertura do entendimento das práticas da arquite-
tura, a partir de diferentes perspectivas, interpelando 
o papel do trabalho na arquitetura, as distintas con-
cepções de projeto e edificação, os imbricamentos 
entre desenho e canteiro, diferentes canteiros, e os 
atores e forças envolvidos. Foram cartografadas al-
gumas questões históricas e contemporâneas que 
informam os modos de produção da arquitetura e dos 

3 Cf. os ensaios de Carolina Heldt D'Almeida e 
Guilherme Petrella, Peggy Deamer, coletivo Who 
Builds Your Architecture? e Marianna Boghosian 
Al Assal nesta publicação, que articulam essas 
implicações da construção civil e do capital 
financeiro em escala global. 
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espaços – com casos específicos no Brasil, América 
Latina, EuA, Europa e Oriente Médio – em relação ao 
sistema global de construção civil, assim como ações 
de resistência micropolíticas. 

3 — Infraestrutura e Migração parte do Aeroporto 
Internacional de Guarulhos (São Paulo), e mais espe-
cificamente do Terminal 3, uma das principais infraes-
truturas de mobilidade aérea do país. O aeroporto é 
compreendido como um dispositivo político que revela 
as relações complexas, invisíveis e controversas entre 
Estado, empresa e trabalhador, com continuidades e 
descontinuidades de padrões de expropriação da mão 
de obra e da natureza, com “apagamentos” violentos e 
mudanças radicais dos territórios e dos modos de vida, 
principalmente dos povos autóctones, indígenas e tra-
dicionais. A partir de narrativas de “desenvolvimentis-
mo”, esses padrões se expandem historicamente des-
de a construção de Brasília, atravessando o período da 
Ditadura Militar, e se intensificam novamente a partir 
de 2007 com as obras do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), no qual o Terminal 3 do Aeroporto 
Internacional se insere. Buscamos, assim, construir 
e partilhar coletivamente contranarrativas e contra-
cartografias dessas forças entre (i)mobilidades e (in)
visibilidades. 

Constelações 

Todas as atividades e eventos Contracondutas tiveram 
um caráter público, aberto, gratuito, que se interseccio-
naram e ampliaram as perspectivas e possibilidades de 
atuação, realizados entre maio de 2016 e dezembro de 
2017. Contracondutas se inseriu na estrutura curricular 
da Associação Escola da Cidade, articulando suas diver-
sas atividades com os Conselhos Técnico, Científico e 
de Ensino, como os Seminários de Cultura e Realidade 
Contemporânea, o Baú, a Editora da Cidade, as pesquisas 
acadêmicas, os cursos livres e as disciplinas curriculares de 
graduação e pós-graduação, alinhando-se ao caráter dessa 
instituição, que tem em sua origem a disposição 

para amplificar sua atuação didático-pedagógica na esfera 
pública. Partindo dessa estrutura, aproximou-se de dife-
rentes públicos, colaboradores e instituições voltadas ao 
ensino e à cultura, reunindo mais de 250 participantes – a 
partir de práticas e campos de conhecimento de arquitetu-
ra, urbanismo, história, antropologia, geografia, sociologia, 
direito, artes visuais e jornalismo – em constelações hete-
rogêneas, que possibilitam cruzamentos entre academia e 
sociedade, arquitetura e práticas estético-políticas. Propôs-
se uma diluição de campos disciplinares que, ao se expan-
direm, estabeleceram correspondências entre si e entre 
os variados meios de investigação e expressão do projeto, 
implicando a arquitetura nesse debate.

Ao assumir uma conduta experimental e aberta, e não 
estabelecer hierarquias entre a multiplicidade das questões 
implicadas e dos meios de investigação experimentados – 
de linguagem visual, plataforma digital, editorias, encontros, 
seminários, oficinas, dispositivos expositivos e de mediação, 
intervenções públicas, pesquisas acadêmicas e reporta-
gens jornalísticas –, esse processo possibilitou aos partici-
pantes e aos públicos a construção de conexões e diálogos 
entre os trabalhos, as diferentes narrativas e os principais 
conceitos mobilizados pelo projeto, de forma a explicitar os 
jogos de força que o atravessam.

A publicação desse livro, além de marcar o encerramen-
to do Contracondutas, reúne e facilita o acesso à informa-
ção proveniente dos diferentes campos do conhecimento 
que se somaram nessa construção. Esses campos, que nem 
sempre se aproximam, por meio do intercâmbio promovido 
ganham agora visibilidade e procuram transmitir, de forma 
direta, as especificidades de seus procedimentos e formas 
de atuar. Espera-se, assim, criar um legado crítico para as 
instituições vinculadas ao projeto e um acervo público de 
pesquisa (amplificado também pela plataforma digital4) 
apresentando esse intercâmbio como ferramenta desejável 
e necessária para um enfrentamento das complexidades 

4 A plataforma digital Contracondutas está 
disponível no endereço www.ct-escoladacidade.
org/contracondutas.
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How can we build spaces of dialogue, from a college of ar-
chitecture and urban planning, through an intersection with 
different perspectives and experiences outside of it? How 
can we build spaces of dialogue between architects, artists, 
master builders, bricklayers, contractors, legal experts, public 
administrators, teachers, students and society? How can we 
build spaces of dialogue that involve conflicts, listening and 
both collective and individual dimensions, expanding imagi-
nations, imageries, conducts and postures? How can we build 
spaces of dialogue that challenge and decolonize the narra-
tives and apparatuses that have spanned and shaped Brazilian 
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COUNTER-CONDUCTS, 
A POLITICAL—
PEDAGOGICAL ACTION

contemporâneas, ampliando e fortalecendo as redes 
de atuação político-pedagógicas em sua capilaridade e 
multiplicidade. 

Agradecemos a todas e todos que participaram des-
sa composição coletiva de novos imaginários, práticas e 
condutas outras, abrindo possibilidades de futuras pes-
quisas e ações em escolas de arquitetura, assim como em 
outros campos de atuação e conhecimento. Agradecemos 
também a decisão ousada e de confiança por parte do 
Ministério Público do Trabalho em destinar parte dessa ver-
ba à Associação Escola da Cidade – como parte da socieda-
de civil atuante na produção e partilha de conhecimento e 
em defesa dos direitos humanos e ambientais. 

“But the violence cannot be forgotten, it is a brand on 
body and soul, it is a document/monument.”

BONCIANI, R. “Slavery, human trafficking and 
slave labor: customs and rights in history” In: 
Contracondutas, 2017, p. 119.

“So here’s how it is: it’s decided and it’s clear and it’s 
been seen and it’s been proven. Slavery never ended 
here in Brazil. It never ended, never. It’s in writing.  
Out of all the stories this is the main reality.”

One of the 111 workers involved in the legal pro-
ceedings regarding the construction of Terminal 3 
of Guarulhos International Airport, in centoeonze 
by Coletivo Metade.
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history, like slavery and slave labor—structuring elements of 
society and the urban space in Brazil—, articulated through 
large infrastructure projects, migrations, ways of life and 
practices of architecture and law in the contemporary world? 
How can architecture schools and professionals (re)think of 
themselves—in terms of education and practice—when faced 
with slave labor conditions in civil construction, as in the case 
addressed here, that of Terminal 3 of Guarulhos International 
Airport in 2013? These and other questions have accompanied 
us throughout the composition of the Counter-Conducts. 

The political-pedagogical1 Counter-Conducts Project was 
developed by the Escola da Cidade Association—College of 
Architecture and Urban Planning, in 2016 and 2017, in São Paulo 
and Guarulhos, positioning itself as a platform for establishing 
dialogues, bringing together different perspectives, experiences 
and critical and propositional interventions, seeking to raise 
awareness of the implications of slave labor in the contempo-
rary world and focusing specifically on civil construction and 
infrastructure projects in Brazil. The project was realized within 
the scope of the Technical Council, in a collective process that 
demanded much construction and exchange, with participation 
from a variety of collaborators and contributors from Brazil and 
abroad, including artists, architects, urbanists, lawyers, legal 
experts, prosecutors, historians, anthropologists, sociologists, 
master builders, bricklayers, journalists, activists, documentari-
ans, teachers, students, accountants, administrators, technicians 
and many other actors who took part in this process. 

Its realization was the result of Legal Proceedings initiated 
by way of an accusation filed by the Civil Construction Union 
of Guarulhos and formalized by the Public Ministry of Labor 
and the Labor Courts. In the latter half of 2013, on the eve 
of the 2014 World Cup in Brazil, at least 111 workers—having 
come mainly from Pernambuco, but also from Maranhão, 
Bahia and Sergipe—were found in labor conditions analo-
gous to slavery in the construction of Terminal 3 of Guarulhos 
International Airport (São Paulo Metropolitan Region)—under 

1 The term “political-pedagogical” was proposed 
by Gilberto Mariotti, editorial coordinator of the 
Counter-Conducts Project. 

the responsibility of the developer OAS. The Escola da Cidade 
Association was one of the civil organizations chosen by the 
Public Ministry to receive a portion of the fine imposed on 
OAS, accepting the responsibility to develop an educational 
project dealing with the realities of contemporary slave la-
bor from the expanded perspectives of architecture and ur-
ban planning. Moved by this specific case, studies, reports, 
a documentary, public art interventions, lectures, seminars, 
workshops, editorials and essays were developed to address 
the historical and contemporary, local and global implications 
of these issues and contexts, as well as the contradictions and 
challenges inherent in the Counter-Conducts process.

The situation of the accusation, discovery and oversight of 
the slave labor employed on this construction site, the Legal 
Accord reached between the Public Ministry and OAS and 
the subsequent Counter-Conducts Project are, at the same 
time, an effect of and a response to a specific moment in 
the country’s history, in which global sporting events like the 
World Cup (2014) and the Olympics (2016), involving large 
infrastructure projects and national stimulus programs for 
the construction sector, intended to leverage the nation’s 
economic growth and create jobs. Guarulhos International 
Airport is one of the largest in Brazil. Recently privatized and 
rebranded GRU Airport, it now features a new shareholding 
configuration with the State (Infraero), private Brazilian com-
panies (INVEPAR, which includes OAS) and a South African 
company, as well as the pension funds of Brazilian workers 
(PREVI, FUNCEF, PETROS), a fact that clearly specifies the 
contradictions and ambiguities at play in the relationships 
between building contractors and the State.

As sociologist Cibele Rizek (2017, p. 136) points out in 
“Labor, inequality, domination, slavery,” it was no coincidence 
that the crisis of 2015-2016 exposed direct links between the 
big construction companies and the economic agencies of the 
Brazilian state that have existed for decades, spanning from 
the military dictatorship to the recent “neo-developmentalism” 
under President Lula. In reference to recent developments, 
Rizek describes how the economic crisis unleashes a politi-
cal crisis and a crisis of institutional legitimacy, culminating 
in the “dismantling the rights of citizens and workers,” and 
“praise for the intensification of increased flexibility and an 
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even more severe radicalization of the destitution of rights, 
transformed into a post-impeachment agenda” (Ibid.). This 
program to dismantle the rights of citizens and workers con-
tinues on in full force and was accentuated by the Ministry of 
Labor Administrative Ruling n.1129 (October 13, 2017) limiting 
the concept of slave labor and weakening the effort to combat 
slavery as a consequence. Historian Rodrigo Bonciani (2017 
p. 121), in “Slavery, human trafficking and slave labor: customs 
and rights in history,” indicates that the continuity of the slave 
society persists insofar as social and political rights perpetu-
ate “structural infra-citizenship.” When faced with this sort of 
configuration, how do we confront it?

Other conducts

Counter-Conducts presents itself as a critical and propositional 
positioning, as well as appropriation and responsibility in rela-
tion to the term conduct, as proposed by philosopher Michel 
Foucault2 to refer to a series of techniques and procedures 
that function for the conduction of a set of individuals. Of 
interest here is the term’s ambivalent character, emphasized 
by Foucault, being that a certain conduct also implies guiding 
the way we allow ourselves to be conducted, how we ourselves 
behave under the effect of the conductive act. 

Applied to the field of architecture and urbanism, the term 
presents itself as a necessary measure for raising awareness 
and stimulating the production of knowledge regarding sys-
tems and relationships of labor in territorial planning and civil 
construction, something which implies rethinking the role of 
architects and their circuits of professional, academic, cultural 
and political action. The project also points to “other conducts” 
of political significance in the face of standardized procedures 
in the field of architecture and urban planning activities, set 
in the global scale of the construction market3. This process 

2 Cf. Pelegrini (2017), “Foucault and Neoliberal 
Society: the worker as ‘entrepreneur of self’” in this 
Book.

3 Cf. the essays by Carolina Heldt D'Almeida and 
Guilherme Petrella, Peggy Deamer, the collective 

demonstrates the vulnerabilities of architecture and urban 
planning when operating within a territory torn between the 
technical and strategic importance that informs geopoliti-
cal and socio-environmental decisions, and its successive 
weakening in power and discourse when reversed by unstable 
contemporary institutional and political structures. 

The research consolidated in this publication was con-
ceived in consideration of three intersecting fields: 

1 — Politics and Counter-Conducts condenses the main 
questions that informed and pervaded this political-ped-
agogical project: slavery and the relationships of power 
as a form of exploitation, colonization and racism, and 
political conducts—individual and collective—that seek 
to transform and construct other forms of positioning 
oneself in the world. In the neoliberal societies in which 
we currently live, we seek here to echo the reflective 
practices that span fields through public artistic inter-
ventions and academic studies—articulating different 
narratives, amplifying common actions and operating in 
a less normative manner—as places for political action. 

2 — Architecture and Labor engages in a much-needed 
revision and broadening of the understanding of the 
architectural practices, from different perspectives, 
challenging the role of labor in architecture, the distinct 
conceptions of design and building, overlapping on the 
drawing and design and the construction site, different 
construction sites and the actors and forces involved. 
Some historical and contemporary issues were chart-
ed that inform the modes of production of architecture 
and the spaces—with specific cases in Brazil, Latin 
America, the U.S., Europe and the Middle East—linked 
to the global system of construction , as well as acts of 
micro-political resistance. 

Who Builds Your Architecture? and Marianna Al 
Assal in this publication, who articulate these 
implications of commercial construction and 
financial capital on a global scale. 
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3 — Infrastructure and Migration starts with Guarulhos 
International Airport in São Paulo, and the specifically the 
Terminal 3, one of the main air transport facilities in the 
country. The airport is understood as a political device that 
reveals the complex, invisible and controversial relation-
ships between the State, private companies and workers, 
with continuities and discontinuities in patterns of expro-
priation of the workforce and nature, violent “eliminations” 
and radical changes in territories and ways of life, mainly for 
the aboriginal, indigenous and traditional peoples. Based 
on narratives of “developmentalism,” these patterns have 
expanded historically since the construction of Brasília, 
continuing under the military dictatorship, and intensi-
fying again from 2007 on with the Growth Acceleration 
Program (PAC), which brings us to Terminal 3 of Guarulhos 
International Airport. As such, we seek to collectively build 
and share counter-narratives and counter-cartographies of 
these forces between (im)mobilities and (in)visibilities. 

Constellations 

All the Counter-Conducts activities and events were public, 
open and free, intersecting with one another and amplifying 
the perspectives and possibilities for action, realized be-
tween May 2016 and December 2017. Counter-Conducts was 
placed within the curricular structure of the Escola da Cidade 
Association, coordinating its many activities with the Technical, 
Scientific and Educational Councils, as well as with the 
Seminars of Culture and Contemporary Reality, Baú, Editora 
da Cidade, academic studies, the open courses and the cur-
ricular disciplines of graduate and post-graduate degrees, 
aligning with the character of this institution that has in its 
origin the disposition to expand its didactic-pedagogical activ-
ities into the public realm. Based on this structure, it brought 
together different publics, collaborators and educational and 
cultural institutions, gathering over 250 participants—through 
practices and fields of knowledge that included architecture, 
urban planning, history, anthropology, geography, sociology, 
law, the visual arts and journalism—in heterogeneous constel-
lations that enabled intersections between the academic world 
and society, architecture and aesthetic-political practices. 

They proposed a dilution of disciplinary fields which, by ex-
panding, were able to establish correspondences between one 
another and the project’s varied methods of expression and 
investigation, implicating architecture in this debate.

 By assuming an experimental, open conduct, and not 
establishing hierarchies between the multiplicity of issues im-
plicated and methods of investigation tested—through visual 
languages, digital platforms, editorials, meetings, seminars, 
workshops, devices of exhibition and mediation, public in-
terventions, academic studies and journalistic reports—, this 
process allowed participants and publics to construct connec-
tions and dialogues between their works, the different narra-
tives and the main concepts mobilized by the project in a way 
that specifies the power struggles that pervade it.

The publication of this book, in addition to marking the end 
of the Counter-Conducts, assembles and facilitates access to 
information originating from the different fields of knowledge 
that joined in this construction. These fields, which do not 
always connect, through a sponsored exchange program have 
now been given visibility and seek to transmit the specificities 
of their procedures and operating methods in a direct manner. 
Therefore, the aim is to create a critical legacy for the institu-
tions affiliated with the project and a public research archive 
(also enhanced by a digital platform4) presenting this exchange 
as a welcome and necessary tool for confronting contemporary 
complexities, amplifying and strengthening the networks of po-
litical-pedagogical activities in their capillarity and multiplicity. 

We would like to thank all of those who participated in this 
collective composition of new imageries, practices and other 
conducts, opening up possibilities for future studies and actions 
at architecture schools, as well as in other fields of operation 
and knowledge. We are also grateful to the Public Ministry of 
Labor for its trust and bold decision to designate part of these 
funds to the Escola da Cidade Association—for being a part of 
civil society that actively produces and distributes knowledge 
and defends human and environmental rights. 

4 The digital platform Counter-Conducts is available 
at www.ct-escoladacidade.org/contracondutas.
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Há tempos, a arquitetura como disciplina moderna se situa em um 
complexo nexo de controle (ou gerenciamento) e assistência – de 
pessoas, de ambientes, de culturas –, uma situação que estimula 
o crescimento das correntes tensões e ambivalências que podem 
ser deflagradas de diversas maneiras por vários agentes, e adquirir 
valores políticos distintos, às vezes progressivos, outras nem tanto. 
Se algumas vezes podemos lamentar tais ambivalências – e reconhe-
cer uma história de violência com a qual tal instabilidade política tem 
sido associada – podemos também reconhecer, dentro dessa insta-
bilidade, as próprias pré-condições para o surgimento de contracon-
dutas, de estratégias para formas ativas de negação que, nas mãos 
certas, abrem possibilidades fundamentais, de importante cultivo e 
reconhecimento. Do que se segue, quero oferecer alguns pensamen-
tos sobre tais possibilidades, dado que estes permeiam meu recente 
livro, Outlaw Territories: Environments of Insecurity/Architectures of 
Counterinsurgency (2016). 

Centrado nas décadas de 1960 e 1970, Outlaw Territories espera 
poder servir (em parte) como um tipo de pré-história e alegoria da 
expansão das técnicas de securitização e das forças de instabilização 
humana, assim como traçar mecanismos institucionais, disciplinares 
e técnico-midiáticos por meio dos quais a arquitetura se conectou, e 
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para os quais contribuiu, para um crescente aparato global de gover-
nança ambiental e gerenciamento populacional durante este período, 
cujo legado ainda permanece demasiado próximo hoje em dia. Com 
o dramático deslocamento de muitos países para a direita do espec-
tro político – não somente na Europa e nos Estados Unidos, mas em 
outros lugares (Índia, Filipinas e poderíamos citar outros) –, o grau em 
que este momento preliminar da globalização assombra o presente, 
dando combustível à desigualdade econômica, à desapropriação, e à 
crise ambiental assim como exacerbadas forças de racismo, xenofo-
bia e ódio tem se tornado cada vez mais (e bem tragicamente) visível. 
Devo apontar que o manuscrito foi terminado antes de que as notícias 
da mídia ocidental voltassem sua atenção aos refugiados da Síria, 
do Iraque, do Afeganistão e da África (2015), juntamente com outros 
lugares arrasados pela guerra, por conflitos, ocupações e catástrofes 
econômicas e ambientais, para citar apenas uma parte de um sem-nú-
mero de desastres. A crise dos refugiados não sendo mais classificada 
como um “problema” do Terceiro Mundo, e com distinções convencio-
nais como “nós/eles”, “dentro/fora”, “acesso/bloqueio” tornando-se 
cada vez mais complexas, tais questões continuam (e provavelmente 
continuarão) em primeiro plano nas discussões no Ocidente. Mas 
tanta precariedade, assim como as forças que incitam a migração em 
massa, não são, é claro, nenhuma novidade. Se esta visibilidade enfati-
za uma discussão antiga, esta atenção nem sempre vem acompanha-
da pela sujeição da conexão da arquitetura nessas condições políticas, 
geopolíticas e nessas topologias espaciais ao devido escrutínio crítico. 

Outlaw Territories pergunta como, onde e por meio de quais locais 
institucionais, infraestruturas técnico-midiáticas e até mesmo em que 
escala a arquitetura é capturada no âmbito desses aparatos e des-
sas lógicas ambientais, e em que contribui para elas (em termos de 
técnicas, discursos e operações semânticas). Investiga momentos es-
pecíficos no que é, sem dúvida, uma história muito maior dos papéis 
desempenhados também pelos arquitetos e pelos ditos ambientes 
construídos no surgimento desse multifacetado e disperso aparato de 
administração global. Cada capítulo tenta identificar práticas, even-
tos, ou tecnologias relacionadas ao surgimento de técnicas e políticas 
para monitoramento e gerenciamento de ambientes, de populações, 
dialogando, então, com o que Michel Foucault identificou em sua obra 
contemporânea sobre biopolítica e governamentalidade como pura e 
simplesmente “ambientalidade”. Tentando replicar a matriz expandida 
e o sistema de relações dentro das quais a arquitetura operava e con-
tinua operando, o livro espera demonstrar como e por que os discur-
sos, esforços e conflitos do período tornaram-se institucionalizados a 
ponto de continuarem tão familiares, mesmo muitas décadas depois.

O livro associa-se a outros acadêmicos no que concerne à ten-
dência para a desestabilização de estruturas e métodos disciplinares, 
tanto por intermédio de uma expansão do campo de aplicação, quanto 
por meio da descentralização de narrativas arquitetônicas familiares. 
Isso se dá porque o discurso arquitetônico continua amplamente (mas 
não exclusivamente) dominado pela celebração de figuras heroicas ou 

célebres e de seus objetivos esclarecedores, muitas vezes tentando 
identificar as formas mais progressistas da atividade (embora isso 
esteja mudando agora). Ao se concentrar em arquiteturas que fizeram 
parte das violentas maquinações de um aparato de segurança emer-
gente e da lógica da ambientalidade, o livro tenta passar esse recorte 
como progressista até o limite ou ponto crítico no qual é mostrado 
como uma ficção estruturadora, a qual necessita de problematização 
ou desmantelamento. Embora ainda em linha com a recente litera-
tura, ele desloca o papel da arquitetura de projetar formas elegantes, 
funcionais ou mesmo radicais, ou de se envolver com organizações 
e tecnologias inovadoras, para o de fornecer ferramentas políticas e 
estratégicas competências tecnossociais e econômicas, dentro de 
um campo de batalha político expandido, institucional ou fluído, mas 
distintamente instável.

Espero que o reconhecimento de um campo de atuação instável e 
expandido ajude a tornar visíveis as maneiras pelas quais a disciplina 
também fica potencialmente mais vulnerável às inversões estratégi-
cas de poder (contracondutas), o que, em muitos aspectos, as tornam 
interessantes. Essa descentralização e deslocamento disciplinar, e a 
tentativa de identificar muitos pontos ou vetores dentro do aparato ou 
dispositivo de poder que está presente na arquitetura, sabidamente 
arrisca produzir um discurso tendendo, por vezes, à dissolução (ou 
aparente marginalização) do objeto do estudo (arquitetura), enquanto 
expande radicalmente uma escala acadêmica de operação ao domí-
nio ambiental, e mesmo global (também uma empreitada arriscada, 
pois são escalas insuportavelmente enormes, e não aquelas que se 
gostaria de consolidar, totalizar ou formalizar). Outlaw Territories vaga 
conscientemente neste território arriscado, no sentido (ou esperança) 
de que a desobediência epistêmica possa continuar a ser produtiva 
para a história da arquitetura, e no sentido (ou esperança) de que as 
alterações conceituais e contranarrativas que o texto procura articular 
possam ajudar a tornar um pouco mais visíveis e articuláveis as rela-
ções da disciplina com as modalidades emergentes de poder.

Explico brevemente o título principal. Sob alguns aspectos, o pro-
jeto começou com minha batalha para reconciliar, ou distinguir, dois 
tipos radicalmente diferentes de recursos do proscrito1 do pós-guerra, 
que incluem reivindicações à excepcionalidade legal – para situações 
nas quais uma pessoa, objeto ou tecnologia está localizada dentro de 
uma zona extrajudicial, ou durante um estado de emergência, ou ainda 
simplesmente em um lugar que não seja (ou ainda não seja) passível 
de regulamentação. Encontramos, então, o “fora da lei”, mobilizado em 
um sentido literal quando falamos do status legal de um sujeito (estar 
fora, ou ter se apartado da lei), uma condição (que se dá largamente, 

1 NE: O termo outlaw possibilita uma alternâcia sutil de sentidos 
em sua tradução. Ao longo do texto, é mobilizado tanto por seu 
sentido mais usual e de tradução direta, “fora da lei”, como por 
sua interpretação legal e institucional, o “proscrito”.

arquitetura 
como uma 
tecnologia 
política

48 49



mas não exclusivamente no mundo em desenvolvimento) endêmica 
às disposições forçadas e à erradicação de direitos políticos suposta-
mente garantidos pela lei internacional. Mas também o encontramos 
nos exílios voluntários e no êxodo, desprovidos de uma comunidade 
política característica da contracultura, especialmente em seus apelos 
aos ideais libertários associados à figura heroica do fora da lei , ou ao 
ethos e ao mito pioneiro da fronteira americana, a uma vida ainda não 
circunscrita (ou que pelo menos tenha sido imaginada ou reivindica-
da) pelas leis e pela regulamentação. Donde a centralidade de figuras 
como Stewart Brand, fundador do lendário Whole Earth Catalog, de 
1968 (que veio a ser fundamental para a mitologia dos hackers e da 
cybercultura), e seu guru Buckminster Fuller – ambos os quais mobi-
lizaram reiteradamente a figura do fora da lei como o paradigma da 
libertação das restrições normativas, como um agente heroico que 
desafiava as formas de regulamentação dominante, e até como o 
próprio agente de inovação vanguardista. Para muitos na contracultura 
da década de 1960, o que Brand chamava de “áreas fora da lei” eram 
concebidas como espaços ideais e até utópicos; tais reivindicações 
permaneciam cegas (ou pelo menos impassíveis) à violência das fron-
teiras e à dinâmica histórica de expansão, assentamento e etnocídio 
vigentes. Acrescentar o conceito de território ao proscrito é enfatizar 
os papéis desempenhados por órgãos sociais e por técnicas políticas, 
abertamente ou não, em tais buscas por um exterior – sejam eles rela-
tivos a uma área geográfica, uma comunidade política, uma subjetivi-
dade normativa, um campo de conhecimento, uma disciplina etc. Em 
outras palavras, servia para enfatizar que estes não eram simplesmen-
te espaços de libertação, a despeito de afirmações do contrário. 

Se meus textos anteriores sobre a contracultura e as práticas 
arquitetônicas experimentais americanas das décadas de 1960 e 1970 
(das comunas de construção de cúpulas geodésicas ao Ant Farm, e 
mais) tentavam lançar luz ao fio da navalha que dividia tendências 
políticas progressistas das menos progressistas, tendências estas que 
eram muitas vezes simplesmente tomadas como alternativas, radi-
cais ou vanguardistas, este livro eleva esta ambivalência a um novo 
patamar, tentando descobrir uma série de engajamentos e encontros 
entre figuras, práticas, instituições e pressões americanas que impac-
tam o chamado Sul Global. A arquitetura como disciplina e profissão 
moderna, opera como uma tecnologia política, como mecanismo de 
condicionamento ambiental com uma distorção normativa, seja refe-
rindo-se a uma comunidade, uma nação, um estado, ou a um regime 
colonial ou neocolonial: as narrativas arquitetônicas-padrão conti-
nuam sendo as de uma disciplina heroica, patrocinando a materiali-
zação do progresso e da identidade moderna (às vezes, certamente o 
fazem). Arquiteturas contraculturais almejam tipicamente interromper 
ou desestabilizar a tão evidente normatividade, enquanto muitas 
vezes idealizam os efeitos subjetivos de ambientes alternativos, daí 
minha permanente fascinação por elas. Em Outlaw Territories, pro-
ponho-me a questionar ou enredar tanto as narrativas da arquitetura 
moderna quanto as da contracultura – e suas tendências (às vezes) 

alienantes, levando a sério a responsabilidade ética do historiador em 
balizar um campo de forças mais complicado, dentro do qual a arqui-
tetura continua conectada. Em outras palavras, eu queria interrogar 
como ambos se relacionavam, ou por que se alinhavam tão facilmente 
com a paisagem geopolítica em transformação – na época, forjada 
pelo capital neoliberal.

Outlaw Territories recupera estudos de caso e acontecimentos 
históricos por meio dos quais se torna compreensível a relação da ar-
quitetura com tais disposições e alinhamentos, fornecendo exemplos 
em que a figura heroica do fora da lei ou da fronteira eram combi-
nadas a condições de emergência (como crises ambientais, revoltas 
urbanas, ou guerras), ou a técnicas de poder emergentes, cada vez 
mais globais, nascidas das novas configurações institucionais, técni-
co-científicas e geopolíticas. E é aqui que duas imagens inter-relacio-
nadas de “ambiente” aparecem como ponto-chave para a operação 
da arquitetura como tecnologia política. Podemos identificar, de um 
lado, a noção de ambiente concebida como contexto pós-industrial 
ou de informação, um paradigma em busca de controle ambien-
tal através de uma infraestrutura técnico-midiática e suas formas 
implícitas e explícitas de condicionamento subjetivo. Aqui, surgem 
a cibernética e a computadorização como força decisiva no início da 
Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, encontramos a noção de 
meio-ambiente disseminada pelo ambientalismo da década de 1960, 
mas agora conectada a um gerencialismo técnico-científico a servi-
ço de agentes políticos dominantes, e buscando controlar o acesso 
a recursos ambientais na aurora das transformações geopolíticas, 
principalmente daquelas resultantes dos movimentos de libertação e 
de independência. (Essa é a época da institucionalização da política 
ambiental e da mobilização de ideologias planetárias). No entanto, 
além de sua conexão compartilhada com a cibernética e das noções 
de ecologia baseadas em sistemas, os dois “ambientes” se sobre-
põem e se interligam de maneiras complexas, dos quais personagens 
como Stewart Brand e Buckminster Fuller são exemplares. Como 
outrora dito, ambos os ambientes operam como tecnologias políticas 
para fins compartilhados, como ferramentas de regulamentação e ge-
renciamento que servem às transformações geopolíticas contempo-
râneas associadas ao capitalismo neoliberal, dado que este permeia a 
vida contemporânea. Podemos encontrar esses dois “ambientes”  
na lógica oscilante daquilo que Michel Foucault teorizou como gover-
namentalidade, incluindo o que ele definiu como “ambientalidade”, 
e situamos a arquitetura em meio a essa matriz de conhecimento 
técnico-científico e problemas ambientais, já que ela opera tanto a 
serviço da lógica do condicionamento subjetivo micropolítico, quanto 
de uma agora global e distintamente biopolítica forma de governança 
mundial – de populações, de recursos, da “natureza” – em nome da 
segurança econômica e territorial.

É nos limites dessa estrutura discursiva que interpreto a arqui-
tetura e a pesquisa arquitetônica, em primeira instância, como parte 
integrante de uma lógica da ambientalidade – tanto no sentido de 
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ser envolvida por um aparato ou dispositivo de poder mais amplo e 
disperso delineado por Foucault, às vezes conscientemente, outras 
vezes não, quanto no sentido de ser um tipo de mecanismo de contro-
le ambiental que opera em escalas que variam do corpo e da psique 
do sujeito às populações e territórios específicos, ao planeta. Ou, mais 
especificamente, estabeleço as contribuições e conexões multiface-
tadas da arquitetura com um aparato de poder mais amplo e disperso. 
Estabeleço, então, como (nas palavras de Foucault) as “técnicas de 
poder” foram e continuam sendo “aplicadas à arquitetura”.

Ao delinear os recursos tanto cínicos quanto inconscientes dos 
fora da lei e das áreas proscritas, e ao identificar a arquitetura com o 
controle ambiental, meu objetivo não é apenas contar histórias dis-
tópicas e fábulas (muito embora insista na necessidade de expressar 
relações mais compreensivas às técnicas de poder). Mais que isso, ao 
marcar um campo mais amplo de lutas políticas no qual a arquitetura 
opera, pode-se questionar as narrativas heroicas e identificar outras 
vozes e outras estratégias, principalmente aquelas que insistem no 
potencial de forjar reivindicações políticas distintas. De fato, afirmo 
que, exatamente por ser tão comumente aplicada às forças contempo-
râneas, a arquitetura ou seus críticos por vezes podem funcionar para 
atravessar esses vetores, para interromper ou rearticular, ou até mes-
mo “reverter”, politicamente técnicas dominantes de poder internas ou 
externas, ainda que momentaneamente. Meu objetivo (neste sentido) 
é não só elucidar um cenário de controle ambiental cada vez mais 
rígido, e das vítimas passivas do poder estatal (ou não estatal), mas 
também delinear, taticamente ou não, o surgimento de brechas, de 
contracondutas, contradiscursos e outras formas de resistência criati-
va. Em primeira instância, então, meu objetivo é identificar pontos nos 
quais a disciplina resvala, consciente ou inconscientemente, em um 
aparato ou dispositivo cínico de poder, assim oferecendo um mapa, 
por assim dizer, do campo minado do trabalho vigente. Em segunda 
instância, meu objetivo é sugerir que a arquitetura, por sua vez, pode 
se relacionar com esse mesmíssimo aparato, que ela pode servir para 
redirecioná-lo ou desviar seu funcionamento para outro fim.

Para demonstrá-lo, ofereço um trecho do livro que inclui uma 
interrupção tática de um evento outrora cuidadosamente programado 
na Conferência Habitat, em 1976. 

Mudando um pouco de assunto, então, “Quem visitar a exposição 
Habitat: Towards Shelter [Habitat: rumo ao abrigo] verá um importante 
acontecimento na arquitetura mundial”, declarou Frederick Gutheim 
sobre uma exposição na Vancouver Art Gallery sobre estratégias de 
autoajuda em assentamentos de sem-tetos. Suas principais atrações 
eram inscrições premiadas de uma competição internacional de 
design em Manila. O slogan da exposição dizia: “Ajude a construir um 
mundo no qual a esperança faça sentido”. Parafraseando a ampla-
mente citada estatística da ONU, de que assentamentos de sem-teto 
“agora compreendem quase a metade da população das cidades do 
Terceiro Mundo”, e incorporando o medo da crescente insegurança 
com a migração dos pobres das zonas rurais para as favelas urbanas, 

Gutheim orgulhosamente anunciou: “Havia aqui um problema para o 
qual o design poderia contribuir com soluções e que daria à arquitetu-
ra um novo significado” (GUTHEIM, 1976, p. 3-7).2 

Demonstrar o papel que a arquitetura desempenhava ou poderia 
desempenhar no complexo conjunto de questões que compunham a 
Habitat era a motivação primordial da convenção e de sua formatação 
como exposição. Apresentada como uma contribuição profissional a 
essa conferência mundial e como uma expressão do apoio a seus ob-
jetivos, mesmo sabidamente se beneficiando da onerosa publicidade 
e do público do mundo todo que viria à Vancouver para a conferência 
da ONU, Habitat: Towards Shelter era também sintomática do grau em 
que a arquitetura representava uma preocupação consideravelmente 
periférica da ONU nessa empreitada. 

O que, afinal, a arquitetura poderia fazer perante uma emergência 
humanitária resultante de milhões de pessoas carentes aglomerando-

-se nas cidades ao sul do globo, e levando consigo poucos recursos? 
Como arquitetos poderiam ajudar a gerenciar ou conter tal força 
desestabilizadora? Se a exposição conseguisse ajudar a mudar os va-
lores da arquitetura, se pudesse demonstrar como seria a “arquitetura 
mundial” ou o que a arquitetura poderia “significar” em uma “confe-
rência mundial”, talvez a profissão pudesse encontrar nova relevância 
e até novos trabalhos, no âmbito do mundo em acelerado processo de 
globalização dos anos 1970, especulava Gutheim.

Não era, é claro, que os arquitetos ocidentais não tivessem pres-
tado atenção ao problema do abrigo e dos assentamentos informais 
nos países em desenvolvimento anteriormente, ou às questões da 
acelerada urbanização do campo pobre e dos problemas ambientais 
e de segurança que se seguiram. De fato, bastava apenas olhar uma 
revista europeia ou norte-americana para ver que a pesquisa sobre 
assentamentos de sem-teto, tecnologias alternativas e apropriadas, 
“faça você mesmo” e estratégias de participação, gerenciamento 
ambiental e de reciclagem, todos que constavam na Habitat, vinham 
proliferando. No contexto da Habitat, porém, aquelas práticas se 
tornaram a vitrine dos agentes políticos, das economias desenvolvi-
mentistas, e de instituições internacionais em busca de novas ferra-
mentas de governança global. Como reportou o crítico do New York 
Times Paul Goldberger (1976, p. 21) sob o título “Radical Planners Now 
Mainstream” [“Urbanistas radicais, agora convencionais”], na Habitat 
essas ideias ganharam sanção oficial do governo em âmbito interna-
cional pela primeira vez. 

A própria questão do abrigo, estava agora no centro do debate 
político internacional. O que estava em jogo para os arquitetos era 
como operar de forma mais eficaz no âmbito das novas configurações 
de poder e conhecimento, como associar a expertise da disciplina às 
tecnologias políticas e aos aparatos regulatórios voltados para o ge-
renciamento destas populações do Terceiro Mundo e dos ambientes 

2 Esta linguagem é repetida quase textualmente em SEElIG (1978).
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nos quais elas moravam para fins produtivos. Os organizadores de 
Habitat: Towards Shelter tentaram responder essas questões de 
maneira estratégica para a profissão, torcendo para que as conven-
ções da disciplina ganhassem apoio na engrenagem institucional da 
ONU, e, com isso, uma base crescente de clientes internacionais dos 
governos do Terceiro Mundo. Eles perguntavam como, em resposta às 
condições habitacionais de emergência, a arquitetura poderia cami-
nhar rumo ao abrigo, como sugeria o título da exposição. A exposição 
e sua respectiva publicação desempenhavam um papel específico 
em Habitat, um papel no qual ONGs eram cada vez mais atuantes: o 
de divulgar a emergência da vez, literalmente ajudando a “mobilizar a 
culpa” e pressionar o governo a agir, ainda que fosse com um toque 
funcional. Como uma mídia mais visivelmente atraente do que tabe-
las infinitas e dados estatísticos, e supostamente mais dinâmica do 
que o fotojornalismo, as soluções do design eram pensadas para ser 
veículos potentes para a captura e mobilização da imaginação pública. 
Arquitetos não apresentavam assuntos políticos, mas “soluções” para 
um mundo em crise, soluções que não resolveriam o problema de 
verdade, mas prestariam apoio à abordagem desenvolvimentista, na 
época apoiada pela ONU. Mesmo como uma estratégia de mídia, a ar-
quitetura oferecia uma imagem mais palpável da mudança. Foi nesta 
reflexão midiática de evidências crescentes da injustiça ambiental que 
Gutheim e seus colegas enxergaram uma oportunidade.

No entanto, como eles rapidamente descobriram, dar um novo 
significado à arquitetura simulando um encontro com as cidades do 
Terceiro Mundo para uma conferência da ONU não era exatamente tão 
fácil quanto promover soluções técnicas, estéticas ou mesmo econô-
micas para o acolhimento da população urbana carente. E é, como 
veremos, com a emergência de um espaço político dentro de um espa-
ço ostensivamente neutro, técnico ou profissional, que esta história 
começa a ficar interessante. Ninguém, nem os cidadãos mais carentes 
de Manila, mesmo aqueles privados de quase todos os direitos e que 
viviam sob a lei marcial, gosta de ser despejado de seu abrigo com 
a promessa de esperança (para lembrar o slogan da exposição), não 
importa o quão precária seja a vida proporcionada por seu ambiente 
atual. Quero descrever rapidamente aqui a configuração e delinear 
a resistência subsequente, e com ela as vozes e reivindicações em 
ascensão, ao momento em que arquitetos tentaram oferecer seus 
conhecimentos, projetando “soluções” para a crise humanitária que 
era tema da Habitat.

A competição convidava arquitetos a oferecer soluções para o 
reassentamento de habitantes do litoral de Tondo, em Manila, em uma 
área algumas milhas ao norte conhecida como Dagat-Dagatan, em 
um pedaço de terra que havia sido recuperado de lagos de piscicul-
tura que o governo alegava serem pouco usados. O litoral de Tondo 
era o lar de aproximadamente 170 mil pessoas, que moravam em 184 
hectares, que o governo de Marcos queria modernizar por meio de 
investimentos estrangeiros, como a pesca industrial e um porto de 
exportação. Embora não houvesse menção alguma na competição ou 

na exposição, as Filipinas estavam sob lei marcial desde setembro de 
1972, quando o presidente Ferdinando Marcos, aproximando-se do 
fim de seu segundo e o último mandato como presidente, assinou a 
proclamação 1081, suspendendo os direitos civis e políticos e colocan-
do o país sob uma ditadura militar em nome da segurança nacional, 
no intuito de estimular o desenvolvimento da economia nacional por 
meio do investimento estrangeiro. Tendo o habeas corpus efetivamen-
te abolido no ano anterior, os cidadãos filipinos, depois de décadas de 
democracia, tinham os direitos antes garantidos por sua constituição 
agora negados, e qualquer sinal de dissidência era violentamente 
reprimido, considerado uma ameaça ao Estado. Em meados da dé-
cada de 1970, as preocupações do governo com a segurança tinham 
se agravado da repressão de rebeliões armadas de camponeses que 
lutavam por justiça econômica para ameaças de instabilidade urbana. 
Foi sob a alegação de necessidade de contrainsurgência que Marcos 
regateou com sucesso um enorme aumento na ajuda militar dos EUA, 
multiplicando as tropas e o equipamento. Como muitos admitiam, 
as estratégias brutais de repressão de Marcos operavam visando o 
interesse em se tornar um país seguro para o investimento estrangeiro 
e, consequentemente, o interesse nacional dos Estados Unidos. Sua 
administração se apoiava igualmente no subsídio do Banco Mundial. 
longe de questionar as evidências de inúmeras violações dos direitos 
humanos, tanto os Estados Unidos quanto o Banco Mundial amplia-
ram significativamente seus apoios depois da declaração de 1972 
(PAYER, 1982, p. 326-7). 

Como foi relatado na revista Architectural Record, “mediante forte 
organização da comunidade, os sem-teto de Tondo adquiriram um 
certo grau de poder político e se mostraram difíceis de desalojar. Para 
ajudar a resolver este problema, o terreno adjacente a Dagat-Dagatan 
está sendo designado para acolhe-los”. Sem garantias de propriedade 
da terra pelos residentes desalojados ou de apoio financeiro adequado 
para moradia, os arquitetos eram solicitados a servirem como fer-
ramenta da globalização: sob a rubrica do “apoio humanitário”, eles 
deveriam apoiar o governo na desapropriação forçada e na remoção 
da população urbana carente. Esperava-se que o fizessem para auxiliar 
as oportunidades de investimento de corporações multinacionais e de 
elites locais. Não era uma história nova: o processo violento de tornar 
países em desenvolvimento seguros para a expansão do capitalismo 
de “livre mercado” era a condição mundial posta em prática pela ONU 
e suas instituições afiliadas, como o Banco Mundial, o maior patrocina-
dor do projeto. Os designers eram convidados a oferecer uma solução 
prototípica para uma nova comunidade de 3.500 pessoas. O briefing 
salientava repetidamente os salários extremamente baixos da comu-
nidade, a densidade necessária, o caráter de baixa tecnologia de um 
edifício de baixo custo adequado, a falta de recursos governamentais 
antecipados para o projeto e a necessidade de sistemas ambientais 
acessíveis. “As unidades habitacionais propostas nesta competição”, 
afirmava o briefing refletindo a política do Banco Mundial, “devem ser 
adequadas a um programa de autoajuda no qual toda a comunidade 
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possa ser organizada para ajudar as famílias a construírem suas 
próprias casas e serviços de apoio” (SEElIG, 1978, p. 30). Ou seja, a 
responsabilidade era, então, deslocada do governo para os sem-teto.

A habitação em massa de baixo custo produzida industrialmen-
te continuava a ser uma imagem muito festejada da promessa de 
felicidade do alto modernismo, da vocação utópica da arquitetura 
no âmbito da modernidade. Mas Habitat concentrava-se em uma 
população diferente, e podemos dizer em uma modernidade transfor-
mada, levantando certos paradoxos para tal narrativa. A questão em 
pauta não era garantir a felicidade dos moradores da favela – isso era 
considerado algo fora das possibilidades econômicas dos governos –, 
mas simplesmente sua mais básica subsistência. Se o paradigma 
da governança liberal, que Foucault caracterizou como sendo não só 
uma garantia de que cidadãos não morreriam em grandes quantida-
des, mas também passariam do “viver” para mais do que apenas viver, 
continuava a justificar a habitação em outros lugares, a situação era 
bem diferente no que se referia à habitação para os mais carentes. O 
que estava em pauta não era produzir uma classe média crescente ou 
mesmo uma classe trabalhadora propriamente dita, e sim controlar 
um setor da população que permaneceria “apenas vivendo” à beira 
do desastre. Era uma equação cuidadosamente calibrada: oferecer 
apenas ajuda suficiente para pacificar e permitir que os sem-teto 
funcionassem como corpos produtivos dentro do processo de desen-
volvimento, reforçando sua insegurança e consequentemente sua 
disponibilidade como força de trabalho extremamente barata para 
atrair o investimento estrangeiro.

Para arquitetos conseguirem fazer essa manobra, novos concei-
tos e novos conhecimentos eram necessários – e é aqui que entra a 
competição. Como explicou Michael Seelig, um dos organizadores, 
“competições são uma forma tradicional e aceita de educar arquitetos, 
e muitas vezes reorientar suas atividades profissionais” (Ibid., p. 10). 
Além de contribuir para chamar atenção para a Habitat, a competição 
pretendia transformar os escopos dos projetos dos arquitetos, pro-
movendo a baixa tecnologia, e estratégias de design para a autoajuda 
habitacional a custo mínimo, que ajudavam a legitimar os assenta-
mentos de sem-teto. Os organizadores mobilizaram cientistas sociais 
para fornecer detalhes sobre: cabanas Nipa rurais tradicionais, o uso 
de refugos descartados na habitação para os sem-teto (tambores de 
petróleo achatados, chapas de aço galvanizado enferrujadas, outdoors 
de alumínio de campanha política), condições de intensa pobreza 
humana, odor de banheiros nas favelas, e sua falta de infraestrutura 
(dez famílias compartilhando uma torneira, escolas com três turnos e 
com quarenta estudantes por sala), economias informais, formas de 
sociabilidade e organizações políticas no âmbito das comunidades 
de sem-teto. Foram avisados de que “membros da comunidade são 
geralmente altamente organizados”, indicando a possibilidade de 

resistência. “Em Tondo, pode-se dizer que eles são até organizados 
demais”.3 Munidos de tais informações, times de arquitetos que nunca 
haviam pisado em Manila desenharam estratégias para deslocar os 
residentes de Tondo. O fato de que o país estava sob lei marcial não 
parecia preocupar os organizadores da competição, afinal, foi a sus-
pensão dos direitos democráticos que tornou possível, seguro e até 
lucrativo para arquitetos “de todo o mundo” operarem nas Filipinas.

Em fevereiro de 1976, o júri se reuniu em Vancouver, premiando 
em primeiro lugar o arquiteto neozelandês Ian Athfield.4 A proposta de 
Athfield foi considerada notável por duas razões fundamentais: em pri-
meiro lugar, ele propunha que o fundo público limitado fosse dedicado 
não à habitação, mas à construção de uma periferia operária, uma 
área de estrutura murada para abrigar a indústria leve não poluente, 
oficinas, pequenas lojas, uma cooperativa de construção e centros 
de energia para a comunidade dedicados às tecnologias de energia 
alternativa e à reciclagem, sobre os quais haveria hortas comunitárias 
para o cultivo de vegetais. Dentro das Filipinas, explicava Athfield, os 
muros serviam tanto como fortes elementos definidores quanto como 
mecanismos de segurança desde os tempos da colônia espanhola.5 
Poucos comentadores perceberam o potencial das funções de segu-
rança do muro do ponto de vista do Estado, mas podemos imaginar 
que Marcos tenha ficado satisfeito: não há nada como cercar mani-
festantes barulhentos com um muro para conter ameaças rebeldes. A 
proposta ecoou em uma zona ambígua entre a habitação e os campos 
de concentração, cujo espectro assombrava o projeto.

Em segundo lugar, dessublimando a estética híbrida moderno-
-vernacular implícita no briefing, Athfield propôs que as casas ado-
tassem a lógica das cabanas rurais de Nipa, mas que empregassem 
novas técnicas de fabricação, neste caso usando coqueiros. O papel 
do arquiteto seria reduzido ao controle da distribuição de materiais, 
começando por fornecer aos sem-teto quatro pilares e uma opção de 
telhado. Com uma longa barba e uma tardia estética hippie Athfield, 
ficamos sabendo, quer “deixar a política da coisa para um arquiteto 
filipino – fosse ela com os sem-teto tornando-se proprietários de suas 
casas por meio da contribuição com trabalho, da equidade de aluguel, 
ou algum grau de subsídio. O que esse jovem rapaz de jeans quer 
fazer é morar no local e trabalhar juntamente com os sem-teto, com 

3 Cf. “The International Design Competition for the Urban 
Environment of Developing Countries Focused on Manila” 
[22/07/1975], p. 8. Documento enviado aos participantes, 
arquivos da Vancouver Art Gallery (VAG). 

4 Sobre Athfield, ver GATlEY (2013).
5 O relatório do projeto de Athfield explicava, “Uma noção de lugar 

deve ser fortemente definida (...) consequentemente, o uso de 
uma barreira física sólida em volta de Barangay (...) dentro da 
qual ficam as oficinas industriais e artesanais (...). Esta barreira 
seria uma ‘periferia operária’”. Cf. Press release, p. 2. 
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um serrote um martelo” (lOWNDES, 1976, p. 35). Athfield desfrutou 
de enorme cobertura da imprensa e era considerado um trunfo para a 
mídia; descrito como amável, afável e tímido; seu estilo alternativo de 
se vestir e a recusa às ambições corporativas frequentemente gera-
vam comentários. Mais do que isso, para Athfield as favelas de Tondo 
forneciam uma condição utópica para o trabalho arquitetônico: como 
disse um crítico, “para Athfield, uma das alegrias da competição foi 
a ausência total de códigos e zoneamento oficiais: sem normas de 
incêndio, terremotos, estradas ou construção, que eram a maldição 
de sua vida na Nova Zelândia (MOUNTIER, 1976, p. 29-30). Se com 
a lei marcial o país inteiro estava em estado de emergência, as arbi-
trariedades da suspensão da lei e da proteção que esta garantiria aos 
cidadãos eram sentidas com particular brutalidade por essas favelas.

Assim que chegaram os resultados da competição, os organizado-
res voltaram-se à exposição. Já no fim de fevereiro de 1976, ainda não 
havia consenso a respeito do título. O título provisório “The Right to 
Build” [O direito de construir] evocava a linguagem dos direitos huma-
nos, sutilmente transformando o direito ao fornecimento de moradia, 
concedido pelo governo, no de construir, um ato a ser realizado com 
as próprias mãos. Em um país onde direitos haviam sido suspendidos 
por decreto, a ironia não poderia ser mais incisiva. Foi logo alterado 
para “Building a Better World” [Construindo um mundo melhor], de 
acordo com o qual arquitetos poderiam protestar pelo reassentamen-
to. Também tornava menos provável que alarmasse os governos, que 
não estavam interessados nos direitos da população urbana carente. 
Se a retórica tinha que dar conta da melhora de vida da população ca-
rente, sem dúvidas a razão pela qual muitos arquitetos se inscreveram, 
a mensagem para o governo tinha que continuar sendo de que o apoio 
estava disponível para abrigar minimamente uma reserva de força de 
trabalho de baixo custo para o desenvolvimento industrial, encorajan-
do o investimento das corporações multinacionais.

A abdicação da responsabilidade por parte do governo era a 
mensagem central que Gutheim queria passar. Que seus planos se 
estendiam para além da situação de Tondo e se alinhavam com a 
política externa dos Estados Unidos, era manifesto. Ele “fez um apelo 
apaixonado para que a exposição mudasse os corações e mentes de 
arquitetos, e esta, por sua vez, transformaria a atitude do público com 
relação à arquitetura. A retórica de corações e mentes tinha uma com-
plicada associação com as campanhas de contrainsurgência. Embora 
originadas previamente, seu uso contemporâneo é comumente datado 
da contrainsurgência britânica durante a Emergência Malaia, de 1952. 
Concebida como um meio bem intencionado de evitar longas guerras 
e consequentemente o derramamento de sangue ao ganhar corações 
e mentes por meio da ajuda humanitária ou da esperança, essa retó-
rica era frequentemente contradita pelas ações militares em campo. 
Seu uso, muito disseminado por figuras que vão de John F. Kennedy, 
com relação à América latina, a lyndon B. Johnson, no Vietnã, teria 
sido perdido em Gutheim, especialmente perante o arrebatador filme 
de Peter Davis, Corações e Mentes (de 1974), sobre a interferência dos 

Estados Unidos no Vietnã.6 Com as Filipinas servindo como campo de 
testes para estratégias de repressão, o uso que Gutheim fazia desta 
retórica para promover o desenvolvimento nos lembra, muito vivida-
mente, da famosa inversão de Clausewitz, de Foucault (1975-76, p. 
22): política é a guerra continuada por outros meios.

Habitat: Towards Shelter foi inaugurada com grande alarde. Os 
visitantes aprenderam que, embora “não fosse possível para governos 
construir e financiar moradia para o enorme número de sem-tetos 
existentes”, a coisa não acabava aí: por que “a esperança existe quan-
do as pessoas têm a oportunidade de se ajudar”. Os visitantes eram 
direcionados por peças de arquitetura vernacular e assentamentos 
informais antes de chegarem à sala da competição, fornecendo uma 
narrativa engenhosa de naturalização do paradigma da autoajuda e, 
com ele, podemos dizer, o subdesenvolvimento estrutural e a desi-
gualdade inerente à globalização. A brochura da exposição declarava 
que “ao longo da história, a sociedade humana no mundo tem de-
monstrado a capacidade das pessoas de criar suas próprias formas 
de abrigo, adequadas ao ambiente, lindas e funcionais”. Nada como 
peças de arquitetura vernacular altamente fotogênicas e visualmente 
sedutoras retiradas de seu contexto histórico para conseguir passar 
esta cínica mensagem: gente pobre pode se virar sozinha, e além de 
tudo isso também pode ser esteticamente agradável. Mas ainda, que 
os residentes de Tondo escolhessem se identificar com aspectos de 
suas culturas tradicionalmente rurais, tal forma de vida ainda não es-
tava aberta a eles. Ao entrar na última parte, os visitantes eram infor-
mados de que “arquitetos de todo o mundo responderam à vontade 
de Tondo de se ajudar.7 As galerias apresentavam tentativas variadas 
de controlar e regulamentar a estética “espontânea” e a lógica orga-
nizacional das favelas no âmbito de uma abordagem de autoajuda e 
orientada pelo processo. De módulos de painéis pré-fabricados ba-
seados em sistemas, kits com peças que usavam estruturas pré-mol-
dadas, colunatas e arcadas servindo como nítidas colunas às quais 
estruturas informais poderiam ser anexadas, até a mais enigmática 
proposta de Yona Friedman para uma megaestrutura gigante e aber-
ta de self-design (autodesign) com um telhado de guarda-chuvas e 
“habitáculos” demarcados por tapeçaria, a arquitetura estava defini-
tivamente em exibição. Muitos projetos partiram das cabanas rurais 
de Nipa ou adotaram outras alegorias vernaculares, e tecnologias 
ambientais experimentais eram onipresentes. Apenas uma afastava-
se das técnicas convencionais: o arquiteto brasileiro Maurício Roberto 
inscreveu um trabalho em formato de revista em quadrinhos, decla-
rando sua distância também das outras normas: “A solução proposta 

6 Corações e mentes teve ampla visibilidade em Cannes em 1974, 
antes de seu lançamento ser adiado por uma ação legal movida 
pelo entrevistado Walt Rostow. Sobre o filme, ver BISKIND 
(1975, p. 31-32) e WEINER (1974-75, p. 60-63).

7 Trecho relatado por John F. C. Turner no Fórum Habitat. 
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é essencialmente social, econômica, urbanística e universal”, disse 
ele. “A contribuição da arquitetura, embora engenhosa, é relativamen-
te pequena”.8

Que tipo de imagem a “arquitetura mundial”, só para voltar a um 
termo de Gutheim, estava exposta em Habitat: Towards Shelter? Sob 
muitos aspectos, a competição produziu um panorama significativo 
das trajetórias arquitetônicas habituais da década de 1970, cada uma 
moldada, ou às vezes redirecionada, por um encontro com Tondo. O 
que a maioria dos trabalhos inscritos compartilhava é a circunscrição 
dentro dos problemas estabelecidos pela competição, e dos sistemas 
institucionais e econômicos para os interesses em prol dos quais ela 
operava. Menciono isso não para liberar os designers da responsa-
bilidade, mas para apontar o aparato em funcionamento. Ao serem 
recrutados para essa missão, arquitetos e urbanistas não só respon-
diam ao chamado para oferecerem soluções para problemas humani-
tários urgentes, mas também para submeterem seus conhecimentos à 
justificativa de um paradigma do desenvolvimentismo, lançando mão, 
então, da autoajuda. Eles ajudaram a conquistar corações e mentes. 
Nada como a retórica da emergência e da segurança, e do chamado 
para oferecer soluções, para incitar arquitetos a agir sem reflexão.

Em 7 de junho, as manchetes do Guardian diziam “Protesto filipino 
abala Habitat”. Os manifestantes eram um acontecimento inesperado 
pelos organizadores, que almejavam um tipo muito diferente de pu-
blicidade. Dada a importância atribuída à participação do cidadão nos 
objetivos da ONU para a ação nacional na Habitat, a falta de consulta 
aos moradores de Tondo, alvo do reassentamento, surgiu como um 
assunto controverso no Fórum Habitat, na semana anterior, mas ga-
nhou pouca atenção. Com a chegada iminente de Imelda Marcos para 
uma apresentação para a ONU, e com sua visita vindo imediatamente 
após a prisão em massa de dois mil manifestantes que protestavam 
contra a revitalização de Tondo, a situação dessas pessoas de repente 
se tornou notícia. “Sem-teto de Tondo reagem”, informava: “um oficial 
de polícia disse que catorze ônibus, com capacidade para 100 a 150 
pessoas, levaram os manifestantes presos a um campo militar na 
periferia” (HABITAT FORUM NEWS, 1976, p. 2). 

Em solidariedade aos sem-teto de Manila, protestos foram orga-
nizados em Vancouver, marcados para coincidirem com a chegada 
e com o discurso de Marcos, aos brados de “ocupação não é crime” 
(VANCOUVER SUN, 07/06/1976, p. 41). Em pauta estava a realoca-
ção forçada e a ausência de consulta aos moradores, assim como os 
atos de proibição do governo a um grupo de moradores de Tondo de 
aparecerem em Vancouver para o julgamento da competição e para 
a conferência da ONU.9 Os moradores de Tondo também reagiram 

8 Esta gama de projetos é coberta apenas por SEElIG.
9 Cf. “Filipino Raps Gov’t: Plea for Place to live” In: Province 

[10/06/1976], recorte da CVA. Houve uma oradora filipina que 
conseguiu falar no Fórum Habitat, Jessica Fernandez-White. 

aos atos de desapropriação, silenciamento, e violência por intermé-
dio da mídia impressa, lançando “Philippine Squatters and Martial 
law Remedies” [“Sem-teto filipinos e as retificações da lei Marcial”]. 
Delineando os efeitos das políticas e explorações governamentais que 
resultaram em demolição e encarceramento, o documento foi am-
plamente citado e deu estofo a seus argumentos. Além disso, tam-
bém colocou o discurso nas vozes dos próprios moradores de Tondo, 
lançando outros fatos e argumentos ao domínio público. Estabeleceu 
uma plataforma por meio da qual se articulava um tipo diferente de 
discurso político sobre Tondo, um discurso no qual a situação dos 
residentes não era simplesmente um problema a ser resolvido por 
um design inovador ou de baixo custo. Ademais, os residentes não se 
mostravam simplesmente como abstrações de uma humanidade uni-
versal ou de uma crise humanitária que poderia ser substituída por um 
fenômeno similar em outras partes da Ásia, da América latina ou da 
África.10 Em vez disso, eles associaram seu drama ao de assentamen-
tos de sem-teto de outros lugares. Ocupar, explicava a brochura, “é o 
resultado natural do esquema básico de desenvolvimento econômico 
seguido por muitos países do Terceiro Mundo”, que levou efetivamen-
te à migração do campo para a cidade.

Se os moradores de Tondo lutavam pelo direito à moradia, o que 
eles buscavam não era o direito de construir, apenas para voltar ao 
título da exibição, tão mal concebido, muito menos de construírem 
eles mesmos os abrigos, de novo e de novo. Eles sabiam muito bem 
que a autoajuda não deveria ser confundida com autonomia ou com 
expressão política, ambos eram considerados riscos à segurança pela 
administração de Marcos. Como eles contam, 

Quando o Banco Mundial, que é a fonte de fundos programados, enviou uma 
missão a Manila para discutir a estratégia com o governo e com os líderes co-
munitários, em 1975, um desses líderes, a senhora Trinidad Herrera, foi presa 
temporariamente e trancada numa base militar até que o grupo do Banco 
Mundial houvesse ido embora. A participação da senhora Herrera na compe-
tição de design da ONU Human Settlements [Assentamentos Humanos], que 
aconteceu em Vancouver em fevereiro último, também estava programada, já 

Não consegui descobrir porque ela pôde viajar, mas parece 
provável que fosse uma apoiadora do regime de Marcos. 

10 Natalie Melas no dossiê do humanitarismo (p. 57).  
“Humanistas esforçam-se para reexaminar e dedicar-se 
à cultura além da nação, seja de maneira transnacional 
e subnacional ou translocal, pareceria melhor dirigida às 
articulações comparativas, diferenciais, e relacionais da 
cultura do que ao tipo de humanismo unitário e universal que 
realçaria um ideal como o dos direitos humanos, o qual, sejam 
quais forem seus benefícios práticos, continua profundamente 
comprometido pela disparidade econômica entre Norte e Sul 
e em uma ligeiramente velada ideologia da cultura imperialista”. 
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que o projeto seria para moradias em Tondo. Mas, mais uma vez, uma ordem 
foi expedida para sua prisão, e ela teve que se esconder, o que a obrigou a 
abandonar, então, a possibilidade de ir à reunião em Vancouver.11

Herrera, assim como outros ativistas de Tondo, tinha diversas ideias 
que questionavam em benefício de quem a competição advogava. Ela 
pode ter trazido à tona a violência estrutural infligida aos sem-teto, ou 
levantado reivindicações por direitos no contexto da lei marcial; ela 
pode ter alterado os argumentos durante a comissão julgadora. Mas 
a luta dos habitantes de Tondo, e principalmente de Trinidad Herrera, 
havia começado a circular, atuando para além do domínio do controle 
de Marcos. Foi nesse contexto de mídia e da repercussão que provo-
cou, que Habitat: Toward Shelter ganhou um novo significado.

Em resposta aos protestos, Seelig convocou uma entrevista 
coletiva: “Achamos que este projeto é uma contribuição incrivelmente 
importante para resolver os problemas da população carente ao redor 
do mundo, e que é lamentável que tenha sido tragada pela situação 
política das Filipinas”, declarou ele (VANCOUVER SUN, 10/06/1976, 
p. 81). Pressionado pelos jornalistas a respeito do destino de Herrera, 
ele confirmou que “um de dois líderes comunitários de Manila que 
haviam sido convidados para ir a Vancouver em fevereiro para partici-
par do debate assessorando a comissão julgadora havia entrado para 
a clandestinidade logo antes da data em que deixaria as Filipinas”. 
Justificando o local, ele disse que as Filipinas “foram muito genero-
sas ao oferecer um lugar em que garantiram a construção do projeto. 
Nós queríamos que esta competição fosse real e não apenas ideias”. 
Violações políticas e de direitos humanos tornavam-se menos relevan-
tes quando a construção era colocada em pauta. Como foi reportado 
pelo Guardian, Athfield “parecia um pouco perplexo por toda a poeira 
sendo levantada”, anunciando que “se eu não for aceito, irei para casa” 
(SANGER, 1976, p. 4). “Os filipinos tem sido ‘minoria’ nas manifesta-
ções de Vancouver”, argumentou ele, reiterando a denúncia de Imelda 
Marcos de que haveria uma conspiração, e insistiu que “seu projeto 
apenas fornece aos sem-teto ‘quatro pilares e um telhado’, e o resto é 
projetado pela população em si. ‘Não acho que isso seja uma grande 
imposição às pessoas’”, disse ele. 

Athfield não havia prestado muita atenção às reivindicações dos 
manifestantes; a falta de consulta à população não era o único aspec-
to do elevado aparato de repressão contra o qual eles lutavam. Ele não 
considerou o que levou à situação na qual alguns habitantes de Tondo 
seriam escolhidos para ganhar quatro pilares e um telhado. Apesar da 

11 Cf. “Philippine Squatters and Martial law Remedies”. Ver 
também lAQUIAN (1976, p. 12-14), no qual ele indica 
que o IDRC (Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento 
Internacional) patrocinou a participação de habitantes de 
Tondo na comissão julgadora, sem mencionar que a presença 
de Herrera havia sido impedida.

crença, muito difundida entre arquitetos de que um grau de escolha 
formal ou organizacional concedido ao residente com a conclusão de 
sua habitação constituíam protagonismo, a autoajuda e a autonomia 
política, só para salientar novamente, não são idênticas. Em resposta 
aos protestos “Athfield prosseguiu discretamente com seus objetivos 
de montar, in loco, uma ilustração de sua pequena casa em Tondo, 
feita de compensado antigo, troncos e madeira descartados e coberta 
com tela rebocada”. A arquitetura, acreditava, deveria manter-se fora 
do embate político.

Um pouco depois da conferência Habitat, o crítico de arquitetu-
ra William Marlin publicou “Helping to House Manila’s Urban Poor” 
[Ajudando a alojar a população urbana carente de Manila], esperando 
redimir o projeto. “lidando com a miséria desoladora do litoral de 
Tondo, em Manila”, disse ele sobre seu iminente desaparecimento, “é 
difícil imaginar que em poucos anos uma pequena revolução provavel-
mente terá ocorrido”. Condenando repetidamente o impacto adverso 
de ativistas políticos nas estratégias de governo, proclamou em tom 
distintamente que se refere a Buckminster Fuller, “será uma revolução 
por meio do design – do design de locais, estruturas e serviços, quan-
do 140 mil pessoas forem realocadas (...) para que Tondo possa, então, 
se transformar em um complexo industrial-residencial”. Ao sonhar 
com uma cidade reluzente brotando das favelas, Marlin não lamentava 
o deslocamento dos sem-teto, mas revelava a capacidade dos arqui-
tetos de atenuar uma situação potencialmente revoltosa que poderia 
atrasar o desenvolvimento. 

Arquitetos devem, é claro, contribuir para um mundo melhor e 
mais seguro; as narrativas dominantes da disciplina são de progresso 
material e social alinhadas ao pensamento esclarecido ocidental. Mas 
esta não era a preocupação de Marlin. Os arquitetos e urbanistas de 
formação ocidental não iriam mais para os países em desenvolvimen-
to “prontos para conquistar a pobreza com ligas de metal, concreto 
e bronze”, oferecendo o que ele chamava de “pacote assistencial” da 
arquitetura moderna. Em vez disso, o que era apropriado para os sem-

-teto, segundo ele, era um nível de modéstia arquitetônica que serviria 
como “um complemento ao seus potenciais como seres humanos”. Não 
haveria mais grandes e higiênicas propriedades habitacionais, escolas 
e fábricas para disciplinar os cidadãos modernos, e sim um aparato 
para controlar aqueles considerados como sendo de menor valor.

O que Marlin reconhecia e esperava explorar era a aliança nada 
sagrada entre a informalidade da arquitetura de autoajuda e aquela 
dos aparatos de controle neocoloniais. A informalidade não era sim-
plesmente uma manifestação da suspensão benevolente de regula-
mentações – tais como códigos arquitetônicos e urbanísticos – em 
vista das extremas dificuldades, ou uma maneira de dar protagonismo 
ao usuário, como havia sido sonhado por arquitetos experimentais. 
Demonstrando sabedoria a respeito da lógica econômica e política 
vigente, continuava, “embora obstáculos políticos e controvérsias das 
comunidades persistam, rondando o futuro de Dagat-Dagatan, é bem 
possível que pelo menos quinhentas famílias encontrem uma solução 
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em algo como este tipo de liberdade (...). Quatro pilares e um telhado 
podem criar uma revolução”. Aqui também Marlin se mostra perspi-
caz: o projeto era, de fato, uma expressão de um paradigma do livre 
mercado e da revolução econômica neoliberal, que na época expandia 
suas garras ao sul do globo.

Há mais reviravoltas trágicas nesta história, as quais contarei 
brevemente antes de concluir. Dois dias depois de Marcos ter fa-
lado na Habitat, ela e Robert McNamara, a figura responsável pela 
crescente intervenção dos Estados Unidos no Vietnã e à época 
presidente do Banco Mundial, assinaram um acordo de emprésti-
mo para Tondo. Quatro meses depois, Tondo estava nas manchetes 
novamente. “Desapropriações nas favelas de Manila envergonham o 
Banco Mundial”, anunciava o New York Times. As diretrizes do banco 
diziam que empréstimos seriam negados a governos que praticas-
sem desapropriações em favelas, conclamando críticos a aplaudi-
rem por “oporem-se a uma atividade particularmente desumana 
de extermínio de favelas da face da terra”. Durante o mês anterior, 
mais de quatrocentas famílias foram forçosamente despejadas de 
Tondo. Suas casas foram demolidas como parte da estratégia de 
Marcos de embelezar Manila a tempo para a chegada dos milhares 
de estrangeiros que viriam para uma reunião do Banco Mundial e do 
FMI. Algumas propriedades tinham títulos legais, um fato simples-
mente ignorado, fazendo com que a esperança colocada na posse 
da terra fosse efetivamente apagada. A maioria dos desapropriados 
era transportada em caminhões de lixo e acompanhada pela polícia 
armada de prontidão a lugares remotos, às vezes mais de 30 km 
fora da cidade, onde montavam barracos tão ruins quanto aqueles 
que haviam deixado, relatava o Times. Cinco dias antes da reunião 
do FMI com o Banco Mundial, acrescentava o jornalista Bernard 
Wideman, “os oficiais de Manila demoliram cinquenta barracos em 
Tondo para ampliar a estrada para a visita dos delegados da confe-
rência à cidade. Alta cercas de madeira foram erguidas ao redor de 
todas as áreas de favela visíveis das estradas. A cerca não era exata-
mente o perímetro imaginado por Athfield. Mas a edificação da cerca 
encontrava intenso eco no objetivo de Marcos de embelezamento 
visual e do desaparecimento de corpos. De acordo com Wendy 
Brown, assim como a favela, a cerca surgiu como uma manifestação 
de um mundo pós-vestefaliano, um sintoma do declínio da soberania 
(BROWN, 2010). Segundo o Washington Post, o presidente Marcos 
não estava “nem um pouco envergonhado com a existência da lei 
marcial” ou de seus efeitos, os quais “não só tornavam as ruas segu-
ras para o cidadão, como tornavam o país seguro para o investimento 
estrangeiro”. Aquelas ruas, no entanto, continuavam profundamente 
inseguras para os sem-teto locais.

No ano seguinte, Herrera tornou-se um tema quente para a 
violação dos direitos humanos. Em 11 de maio de 1977, Wiseman 
relatou, “a líder mais conhecida dos habitantes das favelas de Manila 
está sob detenção nas últimas duas semanas, e seu advogado diz que 
ela tem sido vítima de tortura física, especificamente eletrochoques” 

(WIDEMAN, 1977, p. A15).12 Quando seu advogado finalmente a loca-
lizou em uma prisão militar, ela não conseguia reconhecê-lo ou falar 
com ele. Colegas de cela, escreveu Wideman, “têm enviado clandes-
tinamente relatos não confirmados de que a senhora Herrera recebeu 
choques elétricos em partes muito sensíveis de seu corpo, e de que 
não conseguia se alimentar ou banhar-se por dias depois da tortura”. 
Os relatos diziam que ela apenas se sentava e contemplava o vazio, 
com lágrimas nos olhos (Ibid.). A tortura de Herrera se tornou um 
caso emblemático da violência do regime de Marcos e do potencial do 
ativismo pelos direitos humanos.

Poupei-lhes dos horríveis detalhes, mas quero salientar que se 
deve ao caráter dramático da história, e à sua conexão entre entidades, 
ambientes, políticas militares e internacionais, a capacidade de, ainda 
que muito brevemente, “mobilizar a vergonha”. O caso foi apresenta-
do no congresso norte-americano pela deputada Yvonne Burke, uma 
democrata da Califórnia. Em discussões parlamentares, foi revelado 
que os aparelhos usados para torturar Herrera eram parte do auxílio 
dos Estados Unidos à ditadura Marcos (ClAUDE, 2002, p. 100-125). 
Por conta da ausência de uma demarcação clara entre os militares e 
a polícia, e com evidências abrangentes de tortura, argumentava ela, 
houve violação da proibição de fornecimento de assistência às forças 
policiais e prisões estrangeiras. 

A imprensa dos Estados Unidos incitava Marcos a soltá-la e a 
levar seus torturadores à suprema corte. Foram logo absolvidos sob 
alegação de que os machucados de Herrera poderiam ter sido autoin-
fligidos. Marcos, por sua vez, aprendeu uma lição: ele agora simples-
mente eliminaria as evidências alegando que “desaparecimentos ‘sem 
explicações’” de dissidentes eram comuns em outras partes do que 
Chomsky chamava de império neocolonial de brutais estados clientes 
dos Estados Unidos (CHOMSKY; HERMAN, 1979, p. 237). O Banco 
Mundial não cancelou seu empréstimo nem o projeto de revitalização, 
o qual eles implementaram de maneira vigorosa e lucrativa em asso-
ciação com o regime de Marcos e com construtoras privadas.

A exposição não assegurava que o esquema de Athfield fosse 
construído, apesar das garantias fornecidas pelas Filipinas. As ra-
zões aludiam à inclusão de sua falta de viabilidade econômica pelos 
padrões do Banco Mundial e a “conflitos sociopolíticos nas comuni-
dades de sem-teto”, juntamente com o fato de que não era do agrado 
do casal Marcos.13 Se arquitetos ofereciam soluções preparadas sob 

12 Apenas poucos meses antes, Wideman havia sido declarado 
um "estrangeiro indesejável", e seu visto havia sido negado, mas 
ele recorreu da decisão com êxito. 

13 Cf. SEElIG (1978, p. 183). Em seu obituário “Remembering 
Blake Hughes, A Noble Publisher”, de 4 de agosto de 
2009, Martin Filler indicava que o projeto “nunca havia 
sido implementado pelo regime do presidente das Filipinas, 
Ferdinando Marcos, que preferiu construir mais monumentos 
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medida pelo Banco Mundial, a história das lutas dos habitantes de 
Tondo nos lembrava que, a despeito da suspensão de seus direitos na 
ditadura e de sua redução a estatísticas humanitárias que deveriam 
ser alojados para “apenas viverem”, eles não foram reduzidos à vida 
desprovida, mas ganharam visibilidade como sujeitos políticos que 
poderiam interromper narrativas dominantes. De todo modo, era o 
alinhamento da competição com o Banco Mundial, como disse, que 
constituía a “arquitetura mundial” em exibição, com sua desapro-
priação de um espaço para o diálogo político em deferência de de-
monstrações e imagens técnicas que poderiam ajudar a conquistar 
corações e mentes. Foi com base na crise humanitária – e as pessoas 
sofriam e de fato ainda sofrem – e na exclusão da arquitetura desta, 
que arquitetos foram convocados a desempenhar um papel neste apa-
rato. Dada a cínica conjunção entre arquitetura, segurança territorial 
e estratégias econômicas neoimperialistas em jogo, é um aparato que 
seria impossível de ser negociado com precisão ou sem correr riscos. 
Não existem, é claro, soluções fáceis para o resultado do problema 
dos assentamentos dos sem-teto. A questão não é se a arquitetura 
poderia escapar de tal aparato, mas se ela escolheu operar dentro 
deste para perpetuar a ordem sociopolítica dominante ou, como eu 
esperaria, para lutar contra ela.

A arquitetura, mais uma vez, assumiu os disfarces interligados do 
ambientalismo e do humanitarismo, buscando lições e perspectivas 
na sustentabilidade, nos assentamentos informais, nas situações de 
emergência, e em outras ameaças à segurança. Questões de geren-
ciamento e digitalização de dados continuam a ser preocupações 
determinantes; seus protagonistas operam em um domínio global. A 
questão em pauta em Outlaw Territories não é, ou nem sempre é, se a 
arquitetura deveria simplesmente se retirar ou negar técnicas biopolí-
ticas de poder (e, de fato, não acho que poderia), mas como a arquite-
tura e seus discursos e estratégias de mídia podem operar mais efeti-
vamente e mais criticamente no âmbito deste aparato. A arquitetura 
não precisa, então, funcionar em linha com o aparato normativo. Ela 
pode, às vezes, ser estrategicamente destituída de tal papel; a questão 
é: para quais fins?

Assim como a própria arquitetura, a história arquitetônica pode 
fornecer discursos e evidências alternativas; ela pode identificar 
fluidezes, ambiguidades e, consequentemente, oportunidades ine-
rentes, podendo ela própria executar um tipo de contraconduta. Para 
reconhecer uma dívida com Etienne Balibar, a esperança é de que, no 
âmbito deste espaço discursivo, seja possível forjar ferramentas teóri-
cas e até armas conceituais por meio das quais possamos adentrar o 
espaço deste campo de batalha contemporâneo, questionando, e as-
sim até perturbando, narrativas dominantes e valores retóricos. O que 

grandiosos em seu governo”. Disponível em: http://archrecord.
construction.com/news/daily/archives/090804blake_hughes.
asp (Acesso: 15 out. 2013). 

está em pauta é, então, como instituir espaços de trabalho reflexivos, 
assistenciais e analíticos, e até novas narrativas e outras histórias que 
tornem visíveis e articuláveis as muitas formas de violência em vigor, 
para que estas possam ser abordadas de maneiras diversas. Digo 
que a arquitetura pode estar entre os lugares mais efetivos através 
dos quais podemos colocar em prática reivindicações políticas: com 
uma longa história de interface com a matriz de agentes, discursos 
e forças – financeiras, políticas, militares, climáticas, técnicas, artís-
ticas, científicas, ambientais, geopolíticas e as muitas mídias dispo-
níveis para isso – construções, desenhos, exposições, revistas, livros, 
fotografias, filmes, televisão, estatísticas, a internet etc. – sua disso-
ciação interna ou a ausência radical de autonomia podem ser postas 
para fins produtivos para o pensamento crítico e para a prática. Tais 
instabilidades e ambivalências, como Foucault salientou, margeiam o 
potencial de se submeter a uma estratégica inversão de poder, ou de 
serem taticamente desviadas para outros fins. Concomitantemente a 
esta concepção de poder, instável e efetivamente reversível, está o re-
conhecimento da função produtiva ou criativa da resistência. Sem ser 
“concebida apenas em termos de negação”, como colocou Foucault, a 
resistência pode ser reconcebida como uma forma ativa de partici-
pação, catalisando processos de transformação”. Encontra-se aqui o 
potencial das contracondutas, e, com ele, a importância de aprender 
a identificar momentos em que a arquitetura possa servir como um 
lugar de lutas políticas, ou operar de forma menos normativa.

arquitetura 
como uma 
tecnologia 
política

66 67



Architecture, as a modern discipline, has long been sited at a complex 
nexus of control (or management) and care—of people, of environ-
ments, of cultures—a situation giving rise to ongoing tensions and am-
bivalences that can be deflected in multiple ways by various actors and 
take on distinct political valences, sometimes progressive, sometimes 
far less so. If at times we might well lament such ambivalence—and 
recognize a history of violence with which such political instability has 
been affiliated—we might also recognize within such instability the very 
preconditions for the emergence of counterconducts, of strategies for 
active forms of refusal that, in the right hands, open onto critical pos-
sibilities that are important to recognize and cultivate. In what follows 
I want to offer some thoughts on such potentials as they haunt my re-
cent book, Outlaw Territories: Environments of Insecurity/Architectures 
of Counterinsurgency.

Focused on the 1960s and 1970s, Outlaw Territories hopes to serve 
(in part) as a type of prehistory and allegory of the expansion of tech-
niques of securitization and forces of human unsettlement, as well as 
to trace institutional, media-technical, and disciplinary mechanisms 
through which architecture became imbricated within, and contribut-
ed to, an increasingly global apparatus of environmental governance 
and population management during this period, the legacy of which 
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remains all too proximate today. If anything, with the dramatic shift 
of many countries to the right of the political spectrum—not only in 
Europe and the US, but elsewhere (India, the Philippines, and we could 
go on)—the degree to which this earlier moment of globalization haunts 
the present, fueling economic inequity, dispossession, and environmen-
tal crises as well as exacerbated forces of racism, xenophobia and hate 
has become increasingly (and all too tragically) visible. The manuscript, 
I should point out, was completed prior to Western news media turning 
so much attention to refugees from Syria, Iraq, Afghanistan, and Africa, 
[2015] along with other places torn apart by war, conflict, occupation, 
and economic and environmental catastrophes, to name only part of 
a litany of disaster. With the refugee crisis no longer bracketed as a 
Third World “problem,” and with conventional distinctions like us/them, 
inside/outside, access/foreclosure becoming increasingly convolut-
ed, such questions remain (and are likely to continue to remain) at the 
forefront of discussions in the West. But such precarity and the forces 
driving mass migration are, of course, hardly new. If this visibility shines 
a spotlight on a long-standing discussion, such attention is not always 
accompanied by subjecting architecture’s imbrication within these 
political and geopolitical conditions and spatial topologies to adequate 
critical scrutiny. 

Outlaw Territories asks how, where, and through what institutional 
sites and media-technical infrastructures, even at what scales, archi-
tecture is captured within such apparatuses and environmental logics 
and what it contributes to them (in terms of techniques, discourses, 
semantic operations). It excavates specific moments in what is un-
doubtedly a much larger story of the roles played also by architects and 
the so-called built environment in the emergence of this multi-faceted, 
dispersed, global governing apparatus. Each chapter works to identify 
practices, events, or technologies related to the emergence of tech-
niques and policies for monitoring and managing environments and 
populations, hence speaking to what Michel Foucault identified in his 
contemporaneous work on biopolitics and governmentality as a ful-
ly-fledged “environmentality.” Trying to model the expanded matrix and 
system of relations within which architecture operated, and continues 
to operate, the book hopes to demonstrate how and why the discours-
es, struggles, and conflicts of the period became institutionalized to 
the point of remaining all-too-familiar, many decades later. 

The book joins other scholars in tending towards the destabilization 
of disciplinary frameworks and methods, both through an expansion of 
scope and the decentering of familiar architectural narratives. For ar-
chitectural discourse remains largely (but not exclusively) dominated by 
the celebration of heroic or celebrated figures and their enlightenment 
goals, often seeking to identify the most progressive forms of prac-
tice (although this is now changing). In focusing on architectures that 
formed part of the violent machinations of an emerging security ap-
paratus and logic of environmentality, the book attempts to push that 
framing as progressive to a limit or crisis point at which it is revealed as 
a structuring fiction in need of complication or dismantling. Thus, again 

in line with recent literature, it recasts the role of architecture from that 
of designing elegant, functional, or even radical forms or of engaging 
innovative organizations and technologies to that of providing strategic 
techno-social and economic expertise and political tools within an ex-
panded but distinctly unstable institutional, or fluid political battlefield. 

This recognition of an unstable and expanded playing field, I 
hope, helps to render visible the ways in which the discipline also 
becomes potentially more vulnerable to strategic reversals of power 
(counter-conducts), which in many regards is where it becomes inter-
esting. Hence, this disciplinary decentering and displacement, and the 
attempt to identify numerous points or vectors within the apparatus or 
dispositif of power attending architecture, knowingly risks producing a 
discourse tending at times towards dissolution (or apparent marginal-
ization) of the object of study (architecture), while radically expanding 
a scholar’s scale of operation to the environmental and even global do-
main (also a risky endeavor, for these are impossibly large scales, and 
not ones that you would want to congeal, totalize, or formalize). Outlaw 
Territories wanders consciously into this risky territory with the sense 
(or hope), that epistemic disobedience might continue to be productive 
to the history of architecture and with the sense (or hope) that con-
ceptual shifts and counter-narratives it seeks to articulate might help 
render a little more visible and articulable the discipline’s relation to 
emergent modalities of power. 

To briefly unpack the main title. The project began, in some regards, 
in my struggle to reconcile or distinguish two radically different types 
of postwar appeal to the outlaw, which both include claims to legal 
exceptionality—to situations in which a person, object, or technology 
is located within an extralegal zone or during a state of emergency 
or even simply in a place not (or not yet) subject to regulation. So, we 
find “outlaw” mobilized in a literal sense when speaking to a subject’s 
legal status (being outside, or having breached the law), a condition 
endemic to forceful dispossessions (largely but not exclusively those 
taking place in the developing world) and to the eradication of political 
rights supposedly afforded under international law. But we also find 
it deployed in the willing retreats or exodus from a political commu-
nity characteristic of the counterculture, particularly in their appeal to 
libertarian ideals affiliated with the heroic figure of an “outlaw,” or to 
the pioneer ethos and myth of the American frontier, to a life not yet 
circumscribed (or at least it was imagined or claimed) by laws and 
regulations. Hence the centrality of figures like Stewart Brand, founder 
of the legendary Whole Earth Catalog in 1968 (and later central to the 
mythology of hackers and cyberculture), and his guru Buckminster 
Fuller—both of whom repeatedly mobilized the figure of the outlaw as 
a paradigm of liberation from normative strictures, as a heroic actor 
who challenged dominant forms of regulation, even as the very agent of 
pioneering innovation. To many in the 1960s counterculture what Brand 
called “outlaw areas” were conceived as ideal, even utopian spaces; 
such appeals remaining blind to, or at least untroubled by the violence 
of frontiers and the historical dynamics of expansion, settlement and 
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ethnocide attending them. To add the concept of territory to outlaw is 
to underscore the roles played by governing bodies and political tech-
niques (whether overtly or not) within such searches for an outside—be 
they related to a geographical area, a political community, a normative 
subjectivity, a body of knowledge, discipline, etc. In other words, it was 
to underscore that these were not simply spaces of liberation, despite 
claims to the contrary. 

If my earlier writing on the American counterculture and experi-
mental architectural practices from the 1960s and ’70s (from dome 
building communes to Ant Farm and beyond) tried to render visible the 
razor’s edge between progressive and less progressive political tenden-
cies, tendencies that were too often simply taken to be alternative, rad-
ical, or avant-garde, this book takes that ambivalence into new terrain, 
working to uncover a series of engagements and encounters between 
American figures, practices, and institutions and pressures impacting 
the so-called Global South. Architecture, as a modern discipline and 
profession, operates as a political technology, as an environmental con-
ditioning mechanism with a normative bent, whether pertaining to a 
community, a nation state or to a colonial or neocolonial regime: archi-
tecture’s default narratives remain those of a heroic discipline sponsor-
ing the materialization of progress and modern identities. (Sometimes 
it certainly does that) Countercultural architectures typically sought 
to interrupt or unsettle such evident normativity, while often idealizing 
the subjective effects of alternative environments, hence my ongoing 
fascination with them. In Outlaw Territories, I set out to question or 
complicate both of these narratives—of modern architecture and of the 
counterculture—and their (at times) depoliticizing tendencies, taking 
seriously the ethical responsibility of the historian to mark out a more 
complicated field of forces within which architecture remains imbri-
cated. In other words, I wanted to ask how both were related to, or why 
they aligned so easily with, the transforming geopolitical landscape 
then being forged by neoliberal capital.

Outlaw Territories recovers historical case-studies and events 
though which architecture’s relation to such dispossessions and 
alignments becomes legible, deploying examples wherein the heroic 
figure of an outlaw or frontier was articulated with emergency con-
ditions (such as environmental crises, urban insurrections, or war) or 
with emergent, increasingly global techniques of power born of new 
institutional, techno-scientific, and geopolitical configurations. And it 
is here that two interrelated figures of “environment” emerge as key 
to architecture operating as a political technology. We can identify, on 
the one hand, a notion of environment conceived as a post-industrial 
or information environment, a paradigm seeking environmental control 
through a media-technical infrastructure and its implicit and explicit 
forms of subjective conditioning. Here cybernetics and computerization 
emerge as key forces in the wake of World War II. On the other hand, 
we find a notion of environment picking up on the environmentalism 
of the 1960s but now thoroughly imbricated within a techno-scientific 
managerialism serving dominant political players, and seeking to 

control access to environmental resources in the wake of geopolitical 
transformations born, in part those born of liberation and indepen-
dence movements. (This is the moment of the institutionalization of en-
vironmental politics and the mobilization of planetary ideologies.) Yet, 
beyond their shared connection to cybernetics and systems-based no-
tion of ecology, the two “environments” overlap or intermingle in com-
plicated ways for which characters like Stewart Brand and Buckminster 
Fuller are again exemplary. Indeed, as already implied in my rhetoric, 
both environments operate towards shared ends as political technol-
ogies, as tools of regulation and management serving contemporary 
geopolitical transformations affiliated with neoliberal capitalism as it 
infiltrates contemporary forms of life. We find both “environments” at 
play in the shifting logics of what Michel Foucault theorized as gov-
ernmentality, including what he termed “environmentality,” and we find 
architecture in the midst of this matrix of techno-scientific expertise 
and environmental concerns as they operate in the service both of a 
micropolitical logic of subjective conditioning and of a now global, and 
distinctly biopolitical form of global governance—of populations, of 
resources, of “nature”—in the name of economic and territorial security. 

It is from within this discursive framework that I read architecture 
and architectural research as, in the first instance, caught up within 
such a logic of environmentality—both in the sense of architecture hav-
ing been captured within the broader and dispersed apparatus or dis-
positif of power traced by Foucault, sometimes knowingly, sometimes 
not, and as itself a type of environmental control mechanism, operat-
ing at scales ranging from the body and the psyche of the subject, to 
specific populations and territories, to the planet. Or more specifically, 
I trace architecture’s multifaceted imbrication within and contributions 
to that broader and more dispersed apparatus of power. I trace, that 
is, how (in Foucault’s words) “techniques of power” were and remain 
“invested in architecture.” 

In tracing both cynical and unwitting appeals to outlaws and 
outlaw areas, and identifying architecture with environmental control, 
my ambition is not only to tell dystopian stories and cautionary tales 
(although I do insist on the need to articulate more knowing relations to 
techniques of power). Additionally, in marking out a broader field of po-
litical struggles in which architecture operates, one finds occasions to 
question heroic narratives and to identify other voices and other strat-
egies, particularly those insisting on the potential of forging distinct 
political claims. Indeed, I argue that it is precisely on account of being 
so thoroughly invested with contemporary forces that architecture or 
its critics can work at times to cut across such vectors, to interrupt or 
politically rearticulate or even “reverse” dominant techniques of power 
from within or from without, if only momentarily. My ambition (in this 
sense) is not just to elucidate a picture of ever-tightening environmental 
control and of passive victims of state (or non-state) power, but to trace 
the emergence, tactically or otherwise, of interstices, counterconducts, 
counter-discourses, and other forms of creative resistance. So if in the 
first instance my ambition is to identify points at which the discipline 
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fell knowingly or unwittingly into a cynical apparatus or dispositif of 
power (thereby offering a map, so to speak, of the minefield at work) in 
the second instance it is to suggest that architecture can relate other-
wise to this very same apparatus, that it can serve to redirect it or make 
it function to other ends.

To demonstrate this, I want to offer an excerpt from the book that 
involves a tactical interruption of an otherwise carefully scripted event 
at the 1976 Habitat Conference. 

So, to shift gears somewhat… “Visitors to Habitat: Towards 
Shelter will see an important event in world architecture,” proclaimed 
Frederick Gutheim of an exhibition at the Vancouver Art Gallery about 
self-help strategies in squatter settlements. Its principal attractions 
were prize-winning entries from an International Design Competition 
focused on Manila. The exhibition’s motto read: “Help Make a World 
Where Hope Makes Sense.” Paraphrasing the widely-cited UN sta-
tistic that squatter settlements “now comprise nearly half of the 
population of Third World Cities,” and channeling the fear of growing 
insecurity as the rural poor migrated to urban slums, Gutheim proud-
ly announced, “Here was a problem to which design could contrib-
ute solutions and that would give a new meaning to architecture” 
(GUTHEIM, 1976, p. 3-7)1.

Demonstrating the role architecture played, or might play, in the 
complex set of questions informing Habitat was a prime motivation 
for the competition and its’ formatting as an exhibition. Put forward 
as a professional contribution to this “world conference” and as an 
expression of support for its aims, while knowingly benefitting from 
the expansive world-wide publicity and crowds who would come to 
Vancouver for the UN conference, Habitat: Towards Shelter was also 
symptomatic of the degree to which architecture was largely a mar-
ginal concern for the UN in this endeavor. What, after all, could archi-
tecture do in the face of a humanitarian emergency born of millions 
of destitute persons “swarming” into cities in the Global South, and 
bringing with them few resources? How could architects help to man-
age or contain such a destabilizing force? If, Gutheim speculated, the 
exhibition could succeed in helping to shift the valence of architecture, 
if it could demonstrate what “world architecture” might look like or 
what architecture could “mean” at a “world conference,” perhaps the 
profession could find new relevance, even new work, within the rapidly 
globalizing world of the 1970s. 

It was not, of course, that Western architects had previously failed 
to pay attention to the problem of “shelter” and informal settlements in 
the developing world or to questions of rapid urbanization of the rural 
poor and the environmental and security problems that ensued. Indeed, 
one only had to look at major European and North American maga-
zines to see that research into squatter settlements, alternative and 
appropriate technologies, do-it-yourself and participatory strategies, 

1 This language is repeated almost verbatim in SEELIG (1978).

environmental management and recycling, all in play at Habitat, had 
been proliferating. But in the context of Habitat those practices be-
came the highly visible talk of policy makers, developmentalist eco-
nomics, and international institutions seeking new tools of global 
governance. As New York Times critic Paul Goldberger (1976, p. 21) 
reported under the title “Radical Planners Now Mainstream,” at Habitat 
such ideas “for the first time were given official government sanction 
on an international basis.”

The very question of shelter now appeared at the center of inter-
national political debate. At stake for architects was how to function 
more effectively within new assemblages of power and knowledge, 
how to articulate the discipline’s expertise with political technologies 
and regulatory apparatuses geared towards managing those Third 
World populations and the environments in which they lived to produc-
tive ends. The organizers of Habitat: Towards Shelter sought to answer 
such questions in a strategic manner for the profession, hoping the 
discipline’s mainstream might gain a foothold within the institutional 
machinery of the UN and with it an expanding global client base of 
Third World governments. They asked how, in response to emergency 
housing conditions, could architecture tend towards shelter, as the 
title of the exhibition suggested? The exhibition and its accompanying 
publication sought a particular role at Habitat, one that NGOs were 
increasingly coming to play; that of broadcasting the emergency at 
hand, quite literally helping to “mobilize shame” and pressure govern-
ments to act, albeit with a functional twist. As a medium more visibly 
compelling than endless statistical tables and data, and seemingly 
more action oriented than photojournalism, design “solutions” were 
thought to be potent vehicles to capture and mobilize public imagina-
tion. Architects would present not political issues but “solutions” to a 
world in crisis, solutions that would not actually solve the problem but 
lend support to the developmentalist approach then being advanced by 
the UN. Even as a media strategy, architecture offered a more material 
image of change. It was in this mediatic reflection of growing evidence 
of environmental injustice that Gutheim and his colleagues recognized 
an opportunity. 

However, as they soon discovered, giving new meaning to archi-
tecture through staging an encounter with Third World Cities for a UN 
conference was not quite as easy as promoting technical and aesthetic 
or even economic solutions to sheltering the urban poor. And it is, as 
we shall see, with the eruption of a political space into an ostensibly 
neutral technical or professional one, that this story begins to get inter-
esting. No one, not even Manila’s poorest citizens, even those deprived 
of almost all rights and then living under martial law, like to be evicted 
from their shelters under the promise of hope (to recall the exhibition’s 
motto), no matter how precarious a life their current environment might 
seem to sustain. Here, I want to briefly outline the set up and trace the 
ensuing resistance, and with it the emerging voices and claims, as ar-
chitects attempted to offer their expertise, designing “solutions” to the 
humanitarian crisis that was the subject of Habitat. 
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The competition invited architects to offer solutions for resettling 
residents from the Tondo Foreshore in Manila to an area a few miles 
north known as Dagat-Dagatan, upon land being reclaimed from fish 
ponds the government claimed were little used. The Tondo Foreshore 
was home to approximately 170,000 people living on 184-hectares that 
the Marcos government wanted to develop through foreign investment 
as industrial fisheries and a shipping port. Although nowhere men-
tioned in the competition or exhibition, the Philippines had been under 
martial law since September 1972, when President Ferdinand Marcos, 
facing the end of his second and final term as president, signed proc-
lamation 1081, suspending civil and political rights and placing the 
country under military rule in the name of national security, and with 
the avowed agenda of stimulating national economic development 
through foreign investment. Having effectively abolished habeas corpus 
the previous year, Philippine citizens, after decades of democracy, were 
denied rights afforded in their constitution, with any sign of dissi-
dence violently crushed as a threat to the state. By the mid-1970s the 
government’s security concerns had shifted from suppressing armed 
rebellion by rural peasants fighting for economic justice to threats of 
urban instability. It was on the basis of counter-insurgency needs that 
Marcos argued successfully for an enormous increase in US military 
aid, multiplying troops and equipment. Marcos’s brutal counter-insur-
gency strategies were, as many recognized, operating in the interest 
of making the country safe for foreign investment, and hence in the 
US’s national interest. His administration relied equally heavily on aid 
from the World Bank. Far from questioning evidence of massive human 
rights violations, both the US and World Bank significantly increased 
aid after the 1972 declaration (PAYER, 1982, p. 326-7).

As reported in Architectural Record, “Through strong community 
organization, the Tondo squatters have developed a degree of political 
power and have been difficult to dislodge. To help solve this problem, 
the adjacent Dagat-Dagatan site is being planned to rehouse them.” 
With no guarantee of secure land tenure for displaced residents, or of 
adequate financial support for housing, architects, that is, were being 
asked to serve as a tool of globalization: under the rubric of humanitar-
ian aid, they were to aid in the government’s forced dispossession and 
displacement of the urban poor. And they were to do so to assist in-
vestment opportunities for multinational corporations and local elites. 
This was not a new story: the violent process of rendering developing 
countries safe for the expansion of “free market” capitalism was the 

“world” condition put into effect by the UN and its affiliated institutions 
like World Bank, itself the largest sponsor of the project. Designers 
were invited to offer a prototypical solution for a “new community” of 
3,500 people. The brief repeatedly stressed the extremely low-income 
levels of the community, the necessary density and low-tech nature of 
an appropriate low-rise development, the lack of government resourc-
es anticipated for the project, and the need for affordable environ-
mental systems. “The housing units proposed in this competition,” 
stated the brief, mirroring World Bank policy, “must be applicable to 

a self-help program, one in which the entire community can be orga-
nized to help families build their own homes and supporting services” 
(SEELIG, 1978, p. 30). Responsibility, that is, had to be displaced from 
governments to squatters. 

Low-cost, industrially produced mass housing remained a 
much-celebrated figure of high modernism’s promise of happiness, 
of architecture’s utopian vocation within modernity. But Habitat was 
focused on a different population and, we might say, on a transformed 
modernity, raising certain paradoxes for such a narrative. The question 
at stake was not ensuring the happiness of slum dwellers—that was 
considered beyond the economic means of governments—but simply 
their most basic subsistence. If the paradigm of liberal governance 
which Foucault characterized as not only ensuring that citizens would 
not die in great numbers, but that they would go from living to more 
than just living continued to inform housing elsewhere, with housing for 
the very poorest we find ourselves in a distinct situation. At stake was 
not producing a growing middle class, or even a working class as such, 
but managing a sector of the population who would remain “just living” 
on the brink of disaster. It was a carefully calibrated equation: offering 
just enough aid to pacify and allow squatters to function as productive 
bodies within the development process, while maintaining their inse-
curity and hence their availability as extremely low cost labor to attract 
foreign investment. 

For architects to perform this maneuver new concepts and new 
expertise were needed. Here is where the competition came in. As 
Michael Seelig (one of the organizers) explained, competitions were “a 
traditional and accepted medium for educating architects and often 
for reorienting their professional practices.” (Ibid., p. 10). In addition 
to contributing to and bringing attention to Habitat, the competition 
hoped to transform architects’ terms of reference, advancing low-tech, 
minimum-cost design strategies for self-help housing which helped to 
legitimize squatter settlements. The organizers engaged social scien-
tists to provide details concerning; traditional rural Nipa huts, the use 
of scavenged materials for squatter housing (flattened-out oil drums, 
rusty galvanized iron sheets, tin billboards from election campaigns), 
the condition of intense urban poverty, the stench of toilets in the 
shantytown and its lack of infrastructure (10 families sharing one tap, 
schools on 3 shifts with 40 students per class), informal economies, 
forms of sociability and political organizations within squatter commu-
nities. “Community members are usually highly organized,” they were 
warned, indicating possibility for resistance. “In Tondo, one may even 
say they are ‘over-organized’.”2 Armed with such information, teams 
of architects who had never set foot in Manila, designed strategies for 

2 Cf. “The International Design Competition for the Urban 
Environment of Developing Countries Focused on Manila,” July 
22, 1975, page 8. Document sent to participants. Archives of the 
Vancouver Art Gallery [henceforth VAG]. 
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displacing Tondo residents. That the country was under martial law did 
not seem to concern the competition organizers. After all, it was the 
suspension of democratic rights that had made it possible, safe, and 
even profitable for “world” architects to operate in the Philippines. 

In early February 1976 the jury convened in Vancouver, awarding 
first prize to New Zealand architect Ian Athfield.3 Athfield’s proposal 
was considered notable for two key reasons: First, he proposed that the 
limited public funding be dedicated not to housing but to constructing 
a “working periphery,” a perimeter wall-like structure to house non-pol-
luting light industry, workshops, small stores, a building cooperative, 
and community energy centers dedicated to alternative energy tech-
nologies and recycling, on top of which would be community gardens 
for growing vegetables. Within the Philippines, Athfield explained, walls 
served both as strong defining elements and as security mechanisms 
since Spanish colonial times.4 Few commentators noted the wall’s 
potential security functions from the perspective of the state, but we 
could imagine Marcos being pleased: nothing like walling in rowdy 
protestors to contain insurrectionary threats. The proposal resonated in 
an ambiguous zone between housing and prison camps, the spectre of 
which haunted the project. 

Second, desublimating the modern-vernacular hybrid aesthetic 
implied by the brief, Athfield proposed that houses adopt the logic of 
rural Nipa huts but employ new techniques of fabrication, in this case 
using coconut palm. The architect’s role would be reduced to con-
trolling distribution of materials, beginning with giving the squatters 
four poles and a choice of roof. Sporting a long beard and late-hip-
pie aesthetic, Athfield, we learn, “wants to leave the politics of the 
scheme to a Philippine architect—whether the squatters will own 
their houses through contributed labor, rent equity, or some degree 
of subsidy. What this young blue-jeaned man wants to do is live on 
the site and work alongside the squatters with a saw and hammer” 
(LOWNDES, 1976, p. 35). Athfield enjoyed enormous press cover-
age and was considered a media asset; he was widely reported to 
be likeable, affable and shy; his alternative dressing style and refusal 
of corporate ambitions frequently commented upon. Moreover, for 
Athfield, the Tondo slums provided a utopian condition for architectur-
al work: as one critic recalled, “One of the joys of the competition for 
Athfield was the complete absence of official codes and zoning: no fire, 
earthquake, roading or building regulations which are the bane of his 
life in New Zealand.” (MOUNTIER, 1976, p. 29-30). If, under martial law, 
the entire country had been declared under a state of emergency, the 

3 On Athfield see GATLEY ( 2013).
4 Athfield’s design report explained, “A sense of place must be 

strongly defined . . . hence the use of a strong physical barrier 
around the Barangay (...) within which are housed the industrial 
and craft workshops (...). This barrier would be a ‘working 
periphery.’” Press release, 2. 

arbitrariness of the suspension of law and the protection if might afford 
citizens was felt particularly brutally in such shantytowns. 

Once the competition results were in, the organizers turned to the 
exhibition. As late as February 1976, there was still no consensus on 
a title. The working title, “The Right to Build,” invoked the language of 
human rights, subtly transforming the right to the provision of housing, 
as provided by a government, to that of building, an act to do oneself. 
In a country wherein rights had been suspended by decree, the irony 
could not have been more pointed. This was soon changed to “Building 
a Better World,” behind which architects could more easily rally for 
resettlement. It was also less likely to alarm governments, who were 
not interested in the rights of the urban poor. If the rhetoric had to 
attend to improving the life of the poor, no doubt the sentiment under 
which many architects signed up, the message to governments had to 
remain that support was available to minimally shelter low cost labor 
pools needed for industrial development, encouraging investment by 
multinational corporations. 

This abdication of government responsibility was the key message 
Gutheim hoped to get across. That his agenda extended beyond the 
plight of Tondo to align with US foreign policy was manifest; he “made 
an impassioned plea for the exhibit to change hearts and minds of 
architects, and, in turn, change the public attitude toward architecture.” 
The rhetoric of hearts and minds had a troubled affiliation with counter-
insurgency campaigns. Although originating earlier, its contemporary 
usage is commonly dated to British counterinsurgency strategy during 
the Malayan Emergency in 1952. Conceived as a well-intentioned 
means of avoiding extended warfare and hence bloodshed by winning 
hearts and minds through humanitarian aid or hope, this rhetoric was 
often contradicted by military action on the ground. Its well-known use 
by figures from John F. Kennedy regarding Latin America to Lyndon B. 
Johnson on Vietnam would not have been lost on Gutheim, especially 
in the wake of Peter Davis’s searing 1974 film on US involvement in 
Vietnam, Hearts and Minds.5 With the Philippines as a testing ground 
for counter-insurgency strategies, Gutheim’s use of this rhetoric to 
promote development reminds us, all too vividly, of Foucault’s famous 
inversion of Clausewitz: policy or politics is warfare by other means 
(FOUCAULT, 1975-76, p. 22).

Habitat: Towards Shelter opened to great fanfare. Visitors learned 
that while it was “not possible for governments to construct and 
finance the housing for the massive numbers of squatters” this was 
not the end of the story: for “hope exists when people are given the 

5 Hearts and Minds had received wide visibility at Cannes 
in in 1974, before its release was delayed by a legal suit 
bought by interviewee Walt Rostow. On the film see: Peter 
Biskind,”Hearts and Minds,” Cineaste 7, no. 1 (1975): 31-32; and 
Bernard Weiner, “Hearts and Minds,” Film Quarterly 28, no. 2 
(Winter 1974-1975): 60-63.
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opportunity to help themselves.”Visitors were directed through exhibits 
of vernacular architecture and informal settlements before arriving at 
the competition entries, providing a crafted narrative to naturalize the 
self-help paradigm and with it, we might say, the structural underdevel-
opment and inequity inherent to globalization. The exhibition brochure 
proclaimed, “throughout history human society around the world has 
exhibited the capacity of people to create their own forms of shelter, 
appropriate to the environment, beautiful and serviceable.” Nothing like 
highly photogenic and visually seductive architectural vernaculars up-
rooted from their historical context to get this cynical message across: 
poor people can help themselves, and it can be aesthetically appealing 
too. Yet, even if Tondo residents chose to identify with aspects of their 
traditional rural cultures, such a form of life was no longer open to 
them. Upon entering the final section visitors were told that “architects 
around the world respond to Tondo’s willingness to help itself.”6 The 
galleries presented variegated attempts to regulate and regularize the 

“spontaneous” aesthetic and organizational logic of shantytowns within 
a process-oriented, self-help approach. From systems-based modules 
of prefabricated panels, kits of parts using precast frames, colonnades 
and arcades serving as legible spines onto which informal structures 
could attach, to Yona Friedman’s more enigmatic proposal for a giant 
open “self-design” megastructure with “umbrella” roof and “habitacles” 
demarcated by matting, architecture was very much on display. Many 
projects took off from rural Nipa huts or adopted other vernacular 
tropes, and experimental environmental technologies were pervasive. 
Only one departed from conventional techniques: Brazilian architect 
Mauricio Roberto submitted in comic book format, declaring his de-
parture from other norms as well: “The proposed solution is essentially 
social, economic, urbanistic and universal,” he announced. “The contri-
bution of architecture, although ingenious, is relatively small.”7

What sort of picture of “world architecture,” to return to Gutheim’s 
claim, was on display at Habitat: Towards Shelter? In many regards 
the competition produced a remarkable panorama of architectural 
trajectories familiar from the mid-1970s, each inflected or sometimes 
redirected through an encounter with Tondo. What most entries 
shared is circumscription within the problems set by the competi-
tion and the institutional and economic systems in whose interest it 
operated. I mention this not to excuse designers from responsibility, 
but to point the apparatus at work. In being recruited for this mission, 
architects and planners not only responded to the call to offer solu-
tions to urgent humanitarian problems but submitted their expertise 
to justifying a paradigm of developmentalism then appealing to self-
help. They helped win hearts and minds. Nothing like the rhetoric of 
emergency, security, and a call to offer solutions to incite architects to 
act without reflection.

6 This was recounted by John F. C. Turner at Habitat Forum. 
7 This range of projects is covered only in SEELIG. 

On June 7, headlines for the Guardian read, “Filipino Protest Rocks 
Habitat.” The protests were an unexpected turn of events for the orga-
nizers, who sought a very different type of publicity. Given the impor-
tance attributed to citizen participation in the UN’s goals for national 
action at Habitat, the lack of consultation with Tondo residents target-
ed for resettling emerged as a contentious issue at Habitat Forum the 
previous week, but gained little attention. With the impending arrival of 
Imelda Marcos for a presentation to the UN, and with her visit coming 
immediately after a mass arrest of 2000 protesters demonstrating 
against the Tondo development, the plight of these people was sud-
denly news. “Tondo Squatters Answer Back,” reported: “a police official 
said 14 buses with a capacity of from 100 to 150 persons carried the ar-
rested demonstrators to a suburban military camp” (HABITAT FORUM 
NEWS, 1976, p. 2).

In solidarity with the Manila squatters, protests were held in 
Vancouver, timed for Marcos’s arrival and speech, with chants of 
“Squatting is not a crime” (VANCOUVER SUN, 07/06/1976, p. 41). 
At stake was the forced relocation and the lack of consultation with 
residents as well as the government’s acts to prohibit a group of Tondo 
residents from appearing in Vancouver for the competition judging 
and UN conference.8 Tondo residents also answered back to acts of 
dispossession, silencing, and violence through print media, launch-
ing “Philippine Squatters and Martial Law Remedies.” Outlining the 
effects of government policies and exploits bent on demolition and 
incarceration, the document was widely cited and gave traction to their 
concerns. Moreover, it too shifted the terms of debate to the voices of 
Tondo residents themselves, exploding other facts and arguments into 
the public domain. It established a platform through which to articu-
late a distinct kind of political discourse about Tondo, a discourse in 
which the residents’ plight was not simply a problem to be solved by 
innovative or low-cost design. Moreover, the residents did not appear 
simply as abstractions of a universal humanity, or a humanitarian cri-
sis, that could be substituted for a similar phenomenon in other parts 
of Asia, Latin America or Africa.9 Yet they did affiliate their plight with 

8 Cf. “Filipino Raps Gov’t: Plea for Place to Live,” Province, June 
10, 1976, clipping CVA. There was one spokesperson from the 
Philippines who was able to speak at Habitat Forum, Jessica 
Fernandez-White. I have not been able to establish why she was 
able to travel, but it appears likely that she was pro the Marcos 
regime. 

9 Natalie Melas in humanitarianism dossier. “Humanisms 
endeavor to reassess and engage with culture beyond the nation, 
whether in its transnational and subnational or translocal forms, 
would seem better directed toward differential, relational, and 
comparative articulations of culture than toward the kind of 
unitary and universal humanism that would underscore an ideal 
like global human rights, which, whatever its practical benefits, 
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squatter settlements elsewhere. Squatting, the brochure explained, 
“is the natural outcome of the basic economic development schemes 
followed by many Third World countries,” which effectively drove rural 
to urban migration.

If Tondo residents were fighting for a right to housing, it was not a 
right to build they were seeking, to return to the ill-conceived working 
title for the exhibition, let alone to build shelter for themselves, again 
and again. Self-help, they understood all too well, should not be con-
fused with self-determination or political expression. Both were consid-
ered security risks by the Marcos administration. As they recounted,

When the World Bank, which is the projected source of funds… sent a mission 
to Manila to discuss the plan with government and community leaders in 1975, 
one of those leaders, Mrs. Trinidad Herrera, was arrested temporarily and 
locked in a military stockade until after the World Bank group had left. Mrs. 
Herrera was also scheduled to attend the UN Human Settlements design 
competition held in Vancouver last February, since the design was meant for 
housing in Tondo. But again, an order went out for her arrest, and she went 
into hiding, thus negating the possibility of attending the Vancouver meeting.10

Herrera, like the other activists in Tondo, had different ideas, question-
ing on whose behalf the competition spoke. She might have rendered 
visible the structural violence inflicted on the squatters, or raised rights 
claims in the context of martial law; she might have shifted the argu-
ments during judging. But the plight of Tondo dwellers and, particularly, 
Trinidad Herrera had begun to circulate, operating beyond the domain 
of the Marcos’s control. It was within this media environment, and the 
talk it provoked, that Habitat: Toward Shelter assumed a new meaning. 

In response to the protests, Seelig called a press conference: “We 
feel this project is making a terribly important contribution to solving 
the problems of the poor around the world and we feel it’s very un-
fortunate that it has been dragged into the political situation of the 
Philippines,” he stated (VANCOUVER SUN, 10/06/1976, p. 81). Pushed 
by journalists about the fate of Herrera, he “confirmed that one of the 
two Manila community leaders who had been invited to Vancouver in 
February to advise the panel of judges, went into hiding just before 
she was due to leave the Philippines.” Justifying the site, he said the 
Philippines “was very generous to offer us a site where they guaran-
teed they would construct the project. We wanted this to be a real 

remains profoundly implicated in the economic disparity 
between North and South and in a thinly veiled imperial cultural 
ideology.” [57]

10 Cf. “Philippine Squatters and Martial Law Remedies.” See also, 
Aprodicio Laquian, “Habitat: The End of the Beginning,” IDRC 
Reports 5, no. 3 (1976): 12-14, wherein he indicates that the IDRC 
sponsored the participation of Tondo residents for judging, not 
noting that the presence of Herrera had been blocked.

competition, not just ideas.” Politics and even human rights violations 
waned in relevance when building was on the table. As reported in the 
Guardian, Athfield just “seemed a little bemused by all the dust being 
stirred up,” announcing, “If I am not accepted I will go home” (SANGER, 
1976, p. 4). “Filipinos have been ‘in the minority’ in the Vancouver 
demonstrations,” he argued, reiterating Imelda Marcos’s claim of a 
conspiracy, and insisted that “his project only provides squatters with 
‘four poles and a roof’ and the rest is planned by the people themselves. 
‘I don’t think that’s imposing very much on people,’ he said.” Athfield 
had not paid much attention to protestors’ claims; lack of consultation 
was only one aspect of the larger apparatus of oppression they strug-
gled against. He did not consider what drove a situation in which some 
Tondo inhabitants would be chosen to get four poles and roof. Despite 
the belief, widespread among architects that a degree of formal or 
organizational choice afforded to the residents in completing their 
dwellings constituted agency, self-help and political self-determination 
are, to stress again, not identical. In response to the protests, “Athfield 
quietly went about his business of putting together an on-the-spot 
illustration of his minimal Tondo house, made from old plywood, logs 
and disused timber and covered with plastered mesh.” Architecture, he 
believed, could remain outside the political fray. 

Shortly after the Habitat conference, architectural critic William 
Marlin published “Helping to House Manila’s Urban Poor,” hoping 
to redeem the project. “Trudging through the ramshackle squalor of 
Manila’s Tondo Foreshore,” he mused of its imminent disappearance, 
“it is hard to imagine that, in a few years, a minor revolution will prob-
ably have occurred.” Repeatedly condemning the adverse impact of 
political activists upon government plans, it was, he proclaimed in a 
distinctly Fulleresque tone, “going to be a revolution by design—design 
of sites, structures, and services—as some 140,000 people are relo-
cated. . . so that the Tondo can be transformed into an industrial-resi-
dential complex.” In dreaming of a gleaming city rising from the slums, 
Marlin was not lamenting displacement of squatters but reveling in the 
capacity of architects to alleviate a potentially insurrectionary situation 
that would hold back development. Architects are of course supposed 
to imagine and contribute to a better and more secure world; the 
disciplines’ dominant narratives are of social and material progress in 
line with Western enlightenment thinking. Yet this was not Marlin’s 
concern. No longer would Western-trained architects and planners 
march back to developing countries, he speculated, “ready to conquer 
poverty with concoctions of metal, concrete, and brass,” offering what 
he called “care packages” of modern architecture. Rather, what was 
appropriate for squatters in his estimation was a degree of architec-
tural modesty that would serve as “a complement to their potential 
as human beings.” No more grand hygienic housing estates, schools 
or factories to discipline modern citizens but an apparatus to manage 
those deemed of modest worth. 

What Marlin recognized and hoped to exploit, was the unholy 
alliance between the informality of self-help architecture and that of 
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neocolonial apparatuses of regulation. Informality was not simply a 
manifestation of the benevolent withdrawal of regulations—such as 
architectural or planning codes—in the face of extreme difficulties, or a 
way of ceding agency to the user, as had been dreamt of by experimen-
tal architects. Demonstrating a knowingness regarding the economic 
and political logics at work, he continued, “Though political obstacles 
and community contentiousness persist, swirling around the future 
of Dagat-Dagatan, the chances are good that at least 500 families 
are going to find a stake in something like that kind of freedom. (...) 
Four poles and a roof can create a revolution.” Here too Marlin proves 
insightful: for the project was indeed an expression of a free market 
paradigm and neoliberal economic revolution then expanding its reach 
to the Global South. 

There are further tragic twists to this story, which I will recount 
briefly before concluding. Two days after Marcos spoke at Habitat, she 
and Robert McNamara, the figure responsible for the escalation of US 
involvement in Vietnam and then President of World Bank, co-signed a 
loan agreement for Tondo. Four months later Tondo again made head-
lines. “Slum Evictions in Manila Embarrass the World Bank,” the New 
York Times announced. The Bank’s policy stated that loans would be 
refused to governments practicing slum clearance, prompting critics to 
applaud them “for opposing a particularly inhumane practice of bull-
dozing slums out of existence.” During the previous month over 400 
families were forcibly evicted from Tondo, their houses demolished as 
part of Marcos’s plan to beautify Manila in time for the arrival of thou-
sands of foreigners for a World Bank and International Monetary Fund 
meeting. Some properties had legal titles, a fact simply ignored, ren-
dering the hope placed in land tenure effectively mute. “Most of those 
displaced were carted, many in garbage trucks and with armed police 
at hand, to remote sites as far as 20 miles outside the city where they 
put up shanties no better than what they had left,” the Times report-
ed. Five days before the IMF/World Bank meeting, journalist Bernard 
Wideman added, “Manila officials demolished 50 shanties in Tondo 
to widen a road for the conference delegates’ tour of the city. High 
wooden fences were erected around all of the shanty areas visible from 
the road.” The wall was not exactly the perimeter imagined by Athfield. 
But the eruption of the wall resonates poignantly with Marcos’s aims of 
visual beautification and the disappearance of bodies. Like the shanty-
town itself, the wall appeared, we might say following Wendy Brown, as 
a manifestation of a post-Westphalian world, a symptom of the waning 
of sovereignty (BROWN, 2010). President Marcos, the Washington Post 
reported, was “not at all embarrassed by the existence of martial law” 
or its effects which “not only makes the streets safe for citizens but the 
country safe for foreign investment.” Those streets, however, remained 
profoundly unsafe for vocal squatters.

The following year Herrera became a flashpoint for human 
rights abuses. On May 11 1977, Wideman reported, “the best-known 
leader of Manila’s 1 million slum dwellers has been under military 
detention for the past two weeks and her lawyer claims that she 

‘has been the victim of physical torture, specifically electric shock’” 
(WIDEMAN, 1977, p. A15).11 When her lawyer finally located her in a 
military detention center, she could hardly recognize or speak to him. 
Inmates, Wideman wrote, “have smuggled out unconfirmed reports 
that Mrs. Herrera was given electrical shocks on very sensitive areas of 
the body, and that she could not feed or bathe herself for days after the 
torture. The reports said she would merely sit and stare blankly with 
tears rolling from her eyes.” (Ibid.) Herrera’s torture became a paradig-
matic case of Marcos regime violence and of the potentials of human 
rights activism. 

I have spared you the horrific details, but want to stress that it was 
on account of the story’s dramatic character, its coupling of bodies, 
environments, the military and international politics, it was able to 

“mobilize shame,” albeit very briefly. The case was tabled in the US 
congress by Representative Yvonne Burke, a Democrat from California. 
During congressional discussions it was revealed that the hand crank 
telephones used to torture Herrera were part of US aid to the Marcos 
dictatorship (CLAUDE, 2002, p. 100-125). Given the lack of delineation 
between military and police, and with extensive evidence of torture, she 
argued, this was in violation of the prohibition on providing assistance 
to foreign police forces and prisons. The US press provoked Marcos to 
release her and court martial her torturers. They were soon acquitted 
on the basis that her injuries might have been self-inflicted. Marcos, 
however, learned a lesson: he now simply eliminated the evidence, turn-
ing to “unexplained ‘disappearances’” of dissidents as common in other 
parts of what Chomsky characterized as the US’s neocolonial empire of 
brutal client states (CHOMSKY; HERMAN, 1979, p. 237). World Bank 
did not cancel its loan, or the redevelopment project, which they pur-
sued vigorously and profitably in association with the Marcos regime 
and private developers.

The exhibition did not ensure that Athfield’s scheme was built, 
despite the assurances provided by the Philippines. Reasons alluded 
to include its lack of economic feasibility by World Bank standards and 
“socio-political conflicts in the squatter communities,” along with the 
fact that it was not to the Marcoses’ taste.12 If architects offered solu-
tions scripted by World Bank, the story of Tondo residents’ struggles 
reminds us that, despite suspension of rights under martial law and 

11 Only a few months earlier Wideman had been declared an 
‘undesirable alien” and his visa extension request denied, but he 
successfully fought the decision.

12 Cf. SEELIG. In his obituary, “Remembering Blake Hughes, A 
Noble Publisher” of August 4, 2009, Martin Filler indicated that 
the project “was never implemented by the regime of Philippines 
president Ferdinand Marcos, who preferred to build more 
grandiose monuments to his rule.” Available at: <archrecord.
construction.com/news/daily/archives/090804blake_hughes.
asp> (Accessed October 15, 2013 [183]).
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their reduction to humanitarian statistics to be housed on the order of 
“just living,” they were not reduced to bare life but emerged into visibil-
ity as political subjects who could interrupt dominant narratives. It was 
the alignment, however, of the competition and World Bank, as I have 
argued, that constituted the “world architecture” on display, with its 
foreclosure of a space for political dialog in favor of technical demon-
strations and images that might help win hearts and minds. It was on 
the basis of the humanitarian crisis—and people were, and are, indeed 
still suffering—and of architecture’s exclusion from it, that architects 
were called upon to play into this apparatus. Given the cynical conjunc-
tion of architecture, territorial insecurity, and neo-imperial economic 
strategies at play it is an apparatus that would be impossible to negoti-
ate “cleanly” or without taking risk. There are, of course, no easy “solu-
tions” to the resulting “problem of squatter settlements.” The question 
is not if architecture could escape such an apparatus, but whether it 
chose to operate within it to perpetuate the dominant socio-political 
order or, as I would hope, to struggle against it. 

Architecture has once again taken up the interrelated mantles of 
environmentalism and humanitarianism, seeking lessons and pros-
pects in sustainability, informal settlements, emergency situations 
and other threats of insecurity. Questions of data management and 
computerization remain dominant concerns; its protagonists operate in 
a global domain. The question at stake in Outlaw Territories is thusnot 
(or not always) whether architecture should simply withdraw from or 
refuse biopolitical techniques of power (indeed, I don’t think it could) 
but how architecture and its discourses and media strategies might 
more effectively and more critically operate within such apparatuses. 
Architecture, that is, need not necessarily function in alignment with 
a normative apparatus. It can at times be strategically deposed from 
such a role, the question being: to what ends? 

Like architecture itself, architectural history can provide alterna-
tive evidence, archives, and discourses; it can identify inherent fluid-
ities, ambiguities, and hence opportunities, itself perform a type of 
counter-conduct. To acknowledge a debt to Etienne Balibar, the hope is 
that within such a discursive space one can forge theoretical tools, even 
conceptual weapons through which to enter the space of this contem-
porary battlefield thereby questioning and even unsettling dominant 
narratives and rhetorical valences. At stake, then, is how to institute 
spaces of reflection, witness, and analytical work, even new narratives 
and other histories that render visible and articulable the many forms 
of violence at play in order that they might be attended to differently. 
Architecture, I argue, might be among the most effective sites through 
which to enact political claims: with a long history of interfacing with a 
broad matrix of players, discourses, and forces—financial, political, mil-
itary, climatic, technical, artistic, scientific, environmental, geopolitical—
and the many media available to it—buildings, drawings, exhibitions, 
magazines, books, photographs, film, television, statistics, the internet, 
etc.—its internal disjunctiveness or radical lack of autonomy can be put 
to productive ends for critical thinking and practice. Such instabilities 

and ambivalences, as Foucault makes evident, harbor the potential of 
being subject to a strategic reversal or power or tactically diverted to 
other ends. Concomitant to this conception of power as unstable and 
effectively reversible, is the recognition of the productive or creative 
function of resistance. No longer “conceptualized only in terms of nega-
tion,” as Foucault put it, resistance can be reconceived as an active 
form of participation catalyzing processes of transformation.” Here lies 
the potential of counterconducts, and with it the importance of learning 
identify moments wherein architecture might serve as a site of political 
struggles or operate in a less normative sense.
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Em 1969, Buckminster Fuller propôs como pavilhão representativo 
dos Estados Unidos da América para a Exposição de Montreal, a sua 
famosa geodésica. Em seu interior, fragmentos selecionados de um 
american way of life, fundado na produção de alimentos e para o de-
senvolvimento do qual a tecnologia aeroespacial da Guerra Fria termi-
naria de domesticar o território, pondo à mesa das famílias brancas de 
classe média todo o resultado de seu produto tecnológico, deixando 
ainda tempo de sobra para que ela levasse seus filhos ao parque. Uma 
imagem bastante próxima poderia ser encontrada em outra geodésica, 
localizada no Epcot Center da década de 1990, absolutamente auto-
matizada, onde, de dentro de carrinhos sobre trilhos, os espectadores 
seguiam consumindo as mesmas cenas de futuro, dramatizadas por 
bonecos animatrônicos. Como um devir possível vislumbrado por um 
xamã, a primeira se perdeu em chamas; a segunda, por sua vez, se-
guiu sendo substituída peça por peça, como se a rota do futuro fosse 
recalculada a partir dos novos caminhos seguidos pelo capitalismo.

Vizinho a esse complexo publicitário-ideológico montado para 
a Expo 69, contudo, havia outro pavilhão idealizado por Fuller: The 
World’s Game. Utilizando como base seu outro famoso projeto, o 
dymaxion map, ele desenhou um conjunto de regras para o que seria 
um jogo de tabuleiro de proporções metropolitanas, quase tão grande 

o caminho do inferno 
está pavimentado  
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quanto sua pretensão. A estrutura necessária para jogá-lo consistia 
de quatro pilares treliçados, que sustentavam um passeio na periferia 
do terreno, elevado a pouco mais de uma dezena de metros do chão. 
Quando acessado pelas extremidades, por meio de um conjunto de 
elevadores, os participantes podiam ver – pelas aberturas do edifício, 
voltadas para o interior da quadra –, no chão, o enorme mapa impres-
so em vidro. De suas posições privilegiadas, cada jogador controla-
ria uma nação, administrando seus recursos, buscando parcerias e, 
eventualmente, entrando em conflito com outras estratégias vizinhas, 
enquanto tentavam evitar o esgotamento do planeta. Fuller, no en-
tanto, garantia que a única maneira de vencer o jogo era por meio da 
cooperação global entre os participantes. Para garantir uma dimensão 
de realidade, todas as informações do jogo seriam atualizadas pelo 
banco de dados da ONU, e cada cifra, peso, metro, poderia ser confe-
rido, projetado por luminosos através do chão.

Seria possível, após enfrentar as adversidades e triunfar, atraves-
sar essa experiência análoga à geopolítica e continuar descrente da 
paz mundial? Nunca saberemos. A construção do pavilhão foi negada 
pela CIA, e sua promessa sobrevive em algumas fotos da maquete e 
croquis do projeto.

Ao perguntarmos sobre o porquê de a obra de Buckminster Fuller 
ter sido apropriada por grupos tão distintos (quanto os hippies e os 
ecologistas), Felicity Scott inverte a questão: Como uma figura como 
Fuller ainda se mantém no imaginário da esquerda? 

Sua palestra consistiu na leitura ininterrupta, durante uma hora 
e meia, de um trecho de seu livro Outlaw territories: environments 
of insecurity/Architectures of counter-insurgency (MIT Press, 2016). 
Havia uma cadência: cada frase era enunciada em um crescendo 
lento, que se mantinha bastante uniforme durante os períodos longos, 
para depois se encerrar de forma súbita, pontuada por um leve acento 
na última palavra. Seu excurso passou por imagens da paisagem 
vietnamita pós-guerra, a conferência Habitat da ONU, um concurso 
internacional de habitação cheio de boas intenções e sobre o próprio 
Buckminster Fuller, sempre pontuando como os arquitetos, tentando 
se inserir como players no tabuleiro global, acabavam inadvertidamen-
te funcionando como agentes do controle e da normatização.

Alguém mais otimista poderia achar que a CIA vetara o pavilhão 
do World’s Game de Fuller em virtude das tensões do auge da Guerra 
Fria, ou porque não era do interesse americano financiar uma supe-
restrutura que promovesse, mesmo que por hipótese, uma negociação 
internacional. Se seguirmos a leitura de Felicity, porém, a conclusão 
seria outra: alinhado com os interesses da indústria desenvolvimentis-
ta, as radicalidades do arquiteto substituíam a política pela técnica, as 
fronteiras das nações pelo laissez-faire neoliberal. Segundo ela, não era 
inconveniente para Fuller que diversos grupos da esquerda aderissem a 
seu pensamento; muito pelo contrário, quanto mais adesão acrítica me-
lhor: como os jogadores de seu World’s Game, esses grupos enxerga-
vam a “paz mundial”, mas não os fatores imbricados que levariam a ela.

fleischer, 
henry charles. 
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In 1969, Buckminster Fuller proposed that the United States of 
America use his famous geodesic dome as its pavilion for Expo 67 in 
Montreal. Inside, there would be selected fragments from the American 
way of life based on food production perfected by Cold War era aero-
space technology. Inside it, visitors would find selected fragments from 
the American way of life based on food production using advances ap-
propriated from Cold War aerospace technology. All the results of this 
technological product that made it to the tables of white, middle-class 
families would be on offer at the dome. A very similar image was dis-
played in another dome, this one at Epcot Center in the 1990s, where 
everything was automated and visitors could go on a ride showing the 
same scenes of the future, enacted by animatronic creations. Like a 
possible future glimpsed by a shaman, the first was lost to fire. The 
second was gradually replaced, piece by piece, as if the route of the fu-
ture had been recalculated based on the new paths taken by capitalism.

Kindred to the ideological advertisement at Expo 67, was another 
pavilion conceived by Fuller: The World’s Game. Using his other fa-
mous project, the Dymaxion map as a starting point, he composed 
a set of rules for what was to be a board game of metropolitan pro-
portions, almost as lofty as his aspirations. The structure required for 
gameplay consisted of four truss columns that bore a walkway around 
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the perimeter of the site and suspended a little over ten meters from 
the ground. When accessed by an elevator at one of the ends, visitors 
could see, through openings in the structure overlooking the square,, an 
enormous map printed on glass on the floor. From their elevated posi-
tions, each player could control a nation, administrating its resources, 
making partnerships, and, eventually, entering into conflict with neigh-
boring nations, all the while trying to avoid the depletion of the planet. 
Fuller, however, ensured that the only way to win the game was through 
the global participation of the players. To make it more lifelike, all of the 
information in the game could be updated from the UN database and 
each metric could be checked, appearing as projections on the floor.

Would it be possible for a person to go through this experience 
analogous to geopolitics and, after overcoming the adversities and 
winning, to still not believe in world peace? We will never know. The 
construction of the pavilion was denied by the CIA and its premise only 
survives through a few photographs of the model and sketches of the 
designs for the project.

Asking why Buckminster Fuller’s work has been appropriated by 
such diverse groups (from hippies to ecologists), Felicity Scott turns 
the question on its head: how could a figure such as Fuller still be seen 
as being on the left?

Her lecture consists of an hour and a half reading from her 
book, Outlaw territories: environments of insecurity/Architectures of 
counter-insurgency (MIT Press, 2016). There was a cadence to it: each 

sentence was issued with a slow build up that remained very uniform 
for long periods, only to end abruptly, punctuated by a mild accent on 
the last word. Her excursion passed by images of post-war Vietnam, 
the UN Habitat conference (an international housing competition full of 
good intentions), and Buckminster Fuller himself, who always pointed 
out how architects, trying to become players on the global stage, inad-
vertently end up acting as agents of control and standardization. 

A more optimistic person might think that the CIA vetoed Fuller’s 
World Game pavilion due to the peaking Cold War tensions. Or maybe 
they would think it was because it was not in America’s interests to 
finance a superstructure that promoted, even if only hypothetically, an 
international negotiation. However, if we follow Scott’s reading, the 
conclusion is different: aligned with the interests of industrial expan-
sionism, the architect’s radical ideas substituted politics with tech-
nique, national borders with neoliberal laissez-faire. According to her, 
it was not inconvenient for Fuller that several left-wing groups agreed 
with his thinking, on the contrary, the more critical adhesion, the better. 
Like the players in his World’s Game, these groups could envision world 
peace, just not the closely intertwined factors that would lead to it.
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Em uma pequena conferência proferida para a Sociedade Francesa 
de Filosofia em 1978, Michel Foucault empreendeu uma análise da 
razão de Estado surgida no Ocidente a partir do século XVI, dando 
continuidade aos estudos que vinha realizando no Collège de France 
no mesmo ano (FOUCAUlT, 2008a). Contudo, nessa palestra, intitu-
lada “O que é a crítica?”, localiza também, junto às diversas formas 
pelas quais se expandiu o papel do governo sobre os indivíduos (a 
chamada governamentalidade), uma questão perpétua: “como não ser 
governado?”. Foucault não pretendia, com isso, abolir toda e qualquer 
forma de governo, até porque entende, com a palavra governo, não 
apenas a esfera da política, mas também a do trabalho, da família, da 
religião etc.; governar é conduzir a conduta, e a governamentalidade 
nada mais é do que o conjunto das diversas políticas de Estado que 
procuram conduzir a conduta de seus cidadãos. Diante disso, a atitude 
crítica, tal como a entende Foucault, seria o questionamento cons-
tante das formas de governo impostas, ou ainda, a nãoaceitação de 
qualquer condução de conduta considerada inapropriada ou injusta. 
Dessa forma, surge a definição da crítica: 

A crítica [se caracteriza como] a arte de não ser governado dessa manei-
ra. (...) Como não ser governado desse modo, por isso, em nome desses 
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princípios, em vista desses objetivos e por meio desses procedimentos, não 
desse jeito, não para isso, não por eles (FOUCAUlT, 1990, p. 38).

Não se trata, portanto, de não querer absolutamente nenhuma forma 
de governo, mas de questionar determinada forma de condução, e 
todo governo estará, assim, sujeito à crítica, que não cessa jamais, 
produzindo um movimento permanente de inquietação. Em sua análi-
se do poder disciplinar, Foucault já havia afirmado que “onde há poder, 
há resistência”, querendo dizer com isso que só há realmente exercício 
de poder se existe a liberdade de produzir resistências. Do mesmo 
modo, em suas pesquisas sobre a emergência da moderna razão de 
Estado, encontrou diversas formas de oposição, resistência, insub-
missão às formas da governamentalidade. Não se trata de uma mera 
reação ao governo político, nem mesmo de uma simples negação do 
governo constituído, mas da afirmação criativa de uma outra forma 
de se conduzir e ser conduzido. Para nomear essas práticas, Foucault 
criou o termo contracondutas, definindo-as como:

movimentos que têm como objetivo outra conduta, isto é: querer ser condu-
zido de outro modo, por outros condutores e por outros pastores, para outros 
objetivos e para outras formas de salvação, por meio de outros procedimen-
tos e de outros métodos. São movimentos que também procuram (...) esca-
par da conduta dos outros, que procuram definir para cada um a forma de se 
conduzir (FOUCAUlT, 2008a, p. 256-57).

As contracondutas são possibilidades de construir inventivamente no-
vas formas de se colocar no mundo, novas oportunidades de constitui-
ção da subjetividade, novas ideias para relacionar-se consigo e com os 
outros. Nesse sentido, é uma tarefa ao mesmo tempo ética e política, 
individual e coletiva. Por meio do neologismo contraconduta, Foucault 
elaborou uma nova ferramenta teórica, bastante fecunda para a 
análise dos movimentos atuais de resistência às novas modalidades 
de controle dos sujeitos, que se tornam cada vez mais rígidas com a 
emergência e expansão das sociedades neoliberais.

Apesar de ainda pouco conhecida, pois o tema do capitalismo 
neoliberal geralmente está associado à literatura marxista, Foucault 
empreendeu uma importante e inovadora interpretação da gover-
namentalidade neoliberal (FOUCAUlT, 2008b). Em sua análise do 
programa neoliberal contemporâneo, procurou demonstrar que há 
um grande deslocamento em relação ao liberalismo clássico, aquele 
inaugurado por Adam Smith. De acordo com ele, quando se fala des-
ses neoliberalismos contemporâneos, em geral obtém-se as seguintes 
colocações: a) do ponto de vista econômico, é a reativação de velhas 
teorias já surradas; b) do ponto de vista sociológico, é a instauração, 
na sociedade, de relações estritamente mercantis; c) de um ponto de 
vista político, é uma cobertura para uma intervenção generalizada e 
administrativa do Estado. Porém, “esses três tipos de resposta (...) 
fazem o neoliberalismo aparecer como não sendo, afinal de contas, 
absolutamente nada ou, em todo caso, nada mais que a mesma coisa 

de sempre, e a mesma coisa de sempre piorada”, o que permitiria 
“não fazer praticamente nada a seu respeito, refazer o mesmo tipo de 
crítica dos últimos duzentos, cem, dez anos” (Ibid., p. 179-180). Para 
Foucault, contudo, o neoliberalismo apresenta novidades importantes, 
tanto em sua apresentação teórica quanto no exercício de sua raciona-
lidade governamental. E detectar essas novidades implica analisar as 
transformações no pensamento liberal ocorridas mais ou menos des-
de a década de 1920 e1930, com ênfase no pós-Segunda Guerra, em 
direção ao chamado neoliberalismo, que ainda era incipiente nos anos 
1970, mas que, desde então, ganhou força em escala global, saindo da 
esfera teórica em direção às práticas de governo.

No curso que ministrou em 1979, Foucault apresenta a teoria 
neoliberal em sua vertente norte-americana, que acabou se tornan-
do o modelo padrão de neoliberalismo, a partir da chamada Escola 
de Chicago de pensamento econômico. Em sua leitura, o liberalismo 
americano tem uma particularidade histórica importante: ele é intrín-
seco ao próprio funcionamento da sociedade estadunidense, e esteve 
presente em todos os debates políticos ao longo da história daquele 
país. Nas palavras de Foucault:

O liberalismo, nos Estados Unidos, é toda uma maneira de ser e de pensar. É 
um tipo de relação entre governantes e governados, muito mais do que uma 
técnica dos governantes em relação aos governados. [...] É por isso que eu 
creio que o liberalismo americano, atualmente, não se apresenta apenas, não 
se apresenta tanto como uma alternativa política, mas digamos que é uma 
espécie de reivindicação global, multiforme, ambígua, com ancoragem à 
direita e à esquerda. É também uma espécie de foco utópico sempre reativa-
do. É também um método de pensamento, uma grade de análise econômica 
e sociológica (Ibid., p. 301).

A análise de Foucault do neoliberalismo americano terá como foco 
principal uma perspectiva não meramente econômica, mas também 
política e sociológica; ou seja, como forma de decifração de uma nova 
espécie de racionalidade social vigente e cada vez mais predominante. 
O neoliberalismo seria a “incursão da análise econômica num campo 
até então inexplorado” ou ainda a “possibilidade de reinterpretar em 
termos econômicos e em termos estritamente econômicos todo um 
campo que, até então, podia ser considerado, e era de fato conside-
rado, não econômico” (Ibid., p. 302). É o modelo econômico que será 
expandido a toda a grade de inteligibilidade social, desde as análises 
de mercado até a interpretação de todos os fenômenos sociais, como 
a criminalidade, a constituição da família, o casamento, até a divisão 
sexual do trabalho. Com isso, instaura uma nova razão, que passa a 
constituir novas formas de subjetividade. A principal inovação teórica 
introduzida por Foucault nos estudos do neoliberalismo é precisamen-
te demonstrar que a sociedade neoliberal é produtora de uma nova 
forma de subjetividade, que se poderia denominar empresarial.

A partir das teorias de Gary Becker, ganhador do Prêmio Nobel 
de Economia em 1992, Foucault apresenta a teoria do capital humano 
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como principal eixo de interpretação dessa nova subjetividade. Para 
Becker, a economia política clássica indicou que a produção dos bens 
dependia de três fatores: terra, capital e trabalho, deixando, contudo, o 
trabalho como vertente inexplorada, restringindo-o unicamente ao fa-
tor tempo e neutralizando-o. O incremento da produção pelo vetor do 
trabalho se fazia unicamente de maneira quantitativa e temporal, quer 
dizer, aumentando o número de trabalhadores no mercado e o número 
de horas de trabalho disponível ao capital. A teoria neoliberal promove 
uma mudança epistemológica, tendo como tarefa a análise do com-
portamento humano e sua racionalidade interna. Nessa perspectiva, 
a tarefa de reintroduzir o trabalho no campo da análise econômica 
implica deslocar o ponto de vista de quem compra a força de trabalho 
para quem vende. Como quem trabalha se conduz, que cálculos reali-
za? O trabalhador passa a ser visto como um sujeito econômico ativo.

Por que as pessoas trabalham? Para receber um salário, ou me-
lhor, um fluxo contínuo de salários, vistos como uma renda, ou seja, o 
rendimento de um capital, que é o capital humano, o capital possuído 
pelo indivíduo que trabalha. O trabalhador deve saber administrar, 
promover e incrementar o seu capital humano se quiser melhorar os 
seus rendimentos. Segundo Becker, este capital é composto de dois 
tipos de elementos: os inatos e os adquiridos. Os elementos inatos são 
os traços hereditários, que implicam na classificação dos indivíduos 
a partir de fatores de risco, e, dessa maneira, podem trazer impactos 
às políticas de saúde, de prevenção e de seguridade, por exemplo. Já 
os elementos adquiridos são aqueles que promovem uma melhoria 
do capital humano ao longo de toda a vida, desde a primeira infância 
(como o tempo de afeto dedicado pelos pais ao bebê) até o investi-
mento na qualidade educacional e na formação permanente. Parece 
claro que, numa sociedade assim constituída, toda a responsabilida-
de pelos sucessos ou fracassos do sujeito se torna individualizada; o 
desemprego ou o baixo “valor de mercado” do trabalhador é resultado 
direto das escolhas realizadas ao longo da sua vida, e do investimento 
no capital humano. 

O trabalhador, dessa forma, é um empresário de si mesmo, é um 
capitalista que administra o próprio capital e obtém as rendas de 
acordo com os investimentos efetuados. Ele se coloca no mercado 
como uma unidade-empresa, em competição direta com outros indiví-
duos-empresas, constituindo uma sociedade puramente empresarial, 
em que todos são vistos como competidores disputando as melhores 
colocações no mercado, em concorrência direta uns com os outros: 
não há vínculo de solidariedade possível. Pierre Dardot e Christian 
laval, sociólogos franceses que analisam o neoliberalismo contempo-
râneo a partir de uma junção teórica marxista e foucaultiana, definem 
da seguinte maneira essa nova forma de subjetividade:

O novo governo dos sujeitos pressupõe que a empresa não seja uma “comu-
nidade” ou um lugar de realização pessoal, mas um instrumento e um espa-
ço de competição. Ela é apresentada idealmente, acima de tudo, como o lu-
gar de todas as inovações, da mudança permanente, da adaptação contínua 

às variações da demanda do mercado, da busca de excelência, da “falha 
zero”. Desse modo, injunge-se o sujeito a conformar-se intimamente, por um 
trabalho interior constante, à seguinte imagem: ele deve cuidar constante-
mente para ser o mais eficaz possível mostrar-se inteiramente envolvido no 
trabalho, aperfeiçoar-se por uma aprendizagem contínua, aceitar a grande 
flexibilidade exigida pelas mudanças incessantes impostas pelo mercado. 
Especialista em si mesmo, empregador de si mesmo, inventor de si mesmo, 
empreendedor de si mesmo: a racionalidade neoliberal impele o eu a agir 
sobre si mesmo para fortalecer-se e, assim, sobreviver na competição. Todas 
as suas atividades devem assemelhar-se a uma produção, a um investimento, 
a um cálculo de custos (DARDOT; lAVAl, 2016, p. 330-31).

Para além da guinada neoliberal, que a cada ciclo se torna ainda 
mais perversa, com a perda de direitos conquistados há décadas e o 
desmonte de todos os laços de solidariedade, é preciso apontar que a 
condição de possibilidade dessas mudanças está na formação subjeti-
va neoliberal, calcada na concorrência, no capital humano, no empre-
sariamento de si; em suma, na suposição de que o indivíduo deve ser 
unicamente responsabilizado por suas perdas e ganhos. Entretanto, 
pensar com Foucault implica reativar e renovar a atitude crítica, des-
fazendo os nós que possibilitaram a emergência de um dispositivo 
que prende o sujeito na narrativa neoliberal e procurando afirmar o 
nascimento de contracondutas possíveis. Desse modo, reconhecer a 
hegemonia do neoliberalismo na contemporaneidade e dar enfoque à 
sua dimensão subjetiva significa imaginar que as contracondutas pas-
sam pela invenção de um novo sujeito ético, que não seja constituído 
como empresário de si mesmo nem promova a sociabilidade competi-
tiva como forma única de convivência, deslegitimando a concorrência 
neoliberal e a subjetividade-empresa.

Diversas iniciativas têm aparecido nos últimos anos, em diferentes 
lugares ao redor do planeta. Iniciativas locais que promovem outras 
formas de conduta de si e de relação com o outro, contracondutas que 
recusam a experiência da empresa como constitutiva de todas as es-
feras do social. Os movimentos occupy, as lutas de resistência indíge-
nas, os feminismos, os movimentos negros, lGBT, as resistências das 
pessoas trans, dentre tantos outros, são exemplos de novas formas 
inventivas de contracondutas, que questionam a hegemonia neoliberal 
e afirmam subjetividades éticas não submetidas aos modelos vigentes.
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At a small conference held by the French Society of Philosophy in 1978, 
Michel Foucault presented an analysis of the raison d’État, a line of 
thought that first emerged in the West in the 16th  century. The ideas 
Foucault presented at his talk were built around studies he had been 
conducting at the Collège de France that same year (FOUCAULT, 
2008). In this lecture entitled “What is critique?,” along with identifying 
the various ways by which the role of the government of individuals 
(known as governmentality) expanded, he also pinpoints a perpetual 
concern: “How not to be governed?” In this proposal, Foucault did not 
intend to abolish every and any form of government. This is because 
he understands the word government to encompass, not only the realm 
of politics, but also that of work, family, religion, etc. To govern is to 
conduct the conduct, and governmentality is no more than the set of 
many policies of the State that seek to steer the conduct of its citizens. 
As such, “the critical attitude,” as understood by Foucault, is a constant 
questioning of the imposed forms of government, or rather, the refusal 
of any guidance of conduct considered inappropriate or unfair. In this 
way, the definition of critique is presented as: 

Critique [is characterized as] the art of not being governed like that. (…) “how 
not to be governed like that, by that, in the name of those principles, with such 
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and such an objective in mind and by means of such procedures, not like that, 
not for that, not by them” (FOUCAULT, 2007, p. 48).

Yet this isn’t a case of resisting any form of government whatsoever, 
but rather one of questioning a determined form of steering. All gov-
ernments are thus subject to critique, which never ceases, producing 
a permanent state of restlessness. In his analysis of disciplinary power, 
Foucault affirmed that “where there is power, there is resistance.” His 
intent was to state that power is only truly exerted if there is an existing 
freedom to produce resistance. Similarly, in his studies on the emer-
gence of the modern concept of national interest, he found numerous 
forms of opposition, resistance, and disobedience to the forms of gov-
ernmentality. This is not a mere reaction to political governance, nor is 
it a simple denial of the constituted government, but instead a creative 
affirmation of another form of conducting oneself and being conducted. 
To designate these practices, Foucault created the term counter-con-
ducts, defining them as:

movements whose objective is a different form of conduct, that is to say: 
wanting to be conducted differently, by other leaders (conducteurs) and other 
shepherds, towards other objectives and forms of salvation, and through 
other procedures and methods. They are movements that also seek (...) to 
escape direction by others and to define the way for each to conduct himself 
(FOUCAULT, 2009, p. 259).

Counter-conducts function as ways to inventively construct new forms 
of positioning oneself in the world, new opportunities for the constitu-
tion of subjectivity, and new ideas for relating to oneself and others. In 
this sense, these are tasks that are at once ethical and political, individ-
ual and collective. By way of the neologism “counter-conduct,” Foucault 
developed a new theoretical tool, one that’s quite useful in analyzing 
contemporary movements of resistance towards governmental con-
trol, movements which have become increasingly entrenched with the 
emergence and expansion of neoliberal societies.

Although lesser known since the theme of neoliberal capitalism 
is generally associated with Marxist literature, Foucault proposed an 
important and innovative interpretation of neoliberal governmentality 
(FOUCAULT, 2008). In his analysis of the contemporary neoliberal 
program, he sought to demonstrate that there was a large shift away 
from the classical liberalism inaugurated by Adam Smith. According 
to Foucault, when referring to these contemporary forms of neoliberal-
ism, the following general characteristics can be ascertained: a) from 
an economic point of view, they rehash old, worn out theories; b) from 
a sociological point of view, they institute strictly mercantile relations; 
c) from a political point of view, they provide cover for a generalized 
and administrative intervention of the State. Yet, “these three types 
of responses ultimately make neoliberalism out to be nothing at all, or 
anyway, nothing but always the same thing, and always the same thing 
but worse,” which would allow it “to be turned into practically nothing 

at all, repeating the same type of critique for two hundred, one hundred, 
or ten years” (Ibid., p. 130). For Foucault, neoliberalism presented some 
important new features, both in its theoretical presentation and the 
exercise of its governmental rationality. Detecting these new features 
required him to analyze transformations in liberal thought since the 
1920s and ‘30s, with an emphasis on the Post World War II era. He 
found that during this time, the movement progressed towards so-
called neoliberalism, and which was still incipient in the 1970s. Since 
then, however, the movement has gathered steam on a global scale, 
leaving the realm of theory to that of actual governmental practices.

In the course he taught in 1979, Foucault presented his neoliberal 
theory in its North American offshoot, which eventually became the 
standard model for neoliberalism. He based his theory on the so-
called Chicago School of economic thought. According to his read-
ing, American liberalism has a historically important particularity: it 
is intrinsic to the very functioning of American society, and has been 
present in all of the political debates throughout the country’s history. 
In Foucault’s words:

Liberalism in America is a whole way of being and thinking. It is a type of re-
lation between the governors and the governed much more than a technique 
of governors with regard to the governed. [...] I think this is why American 
liberalism currently appears not just or not so much as a political alternative, 
but let’s say as a sort of many-sided, ambiguous, global claim with a foothold 
in both the right and the left. It is also a sort of utopian focus which is always 
being revived. It is also a method of thought, a grid of economic and sociologi-
cal analysis (Ibid., p. 217-218).

The main focus of Foucault’s analysis of American neoliberalism is not 
merely economic, but also political and sociological. In other words, it 
was a way of deciphering a new kind of valid and increasingly more 
prevalent social rationality. Neoliberalism is the “extension of economic 
analysis into a previously unexplored domain,” or even the “possibility 
of attempting a strictly economic interpretation of a domain previously 
thought to be non-economic” (Ibid., p. 219). It’s the economic model 
that would be expanded to encompass the entire gamut of social intel-
ligibility, from market analysis to the interpretation of all social phe-
nomena, including criminality, the constitution of the family, marriage, 
and even the sexual division of work. With it, a new rationale is estab-
lished, which goes on to constitute new forms of subjectivity. The main 
theoretical innovation introduced by Foucault in his studies of neoliber-
alism is his demonstration that neoliberal society produces a new form 
of subjectivity, which could be denominated as entrepreneurial.

Working from the theories of Gary Becker, winner of the Nobel 
Prize in Economics in 1992, Foucault presented the theory of human 
capital as the main interpretation of this new subjectivity. For Becker, 
classical political economy indicated that the production of goods de-
pended on three factors: land, capital, and labor. He, however, left labor 
as an unexplored dimension and, by confining it exclusively to a time 
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factor, neutralized it. The increment of production by the labor vector is 
uniquely constituted in a quantitative and temporal manner by increas-
ing the number of workers in the market and the number of labor hours 
available to capital. Neoliberal thought bolstered an epistemological 
change, taking on the task of analyzing human behavior and its internal 
rationality. From this perspective, the task of reintroducing labor into 
the domain of economic analysis entails displacing the point of view 
from those purchasing labor power to those selling it. How does the in-
dividual who works conduct him or herself? What calculations do they 
make? The worker comes to be seen as an active economic subject. 

Why do people work? To receive a salary, or more accurately, a 
continual flow of salaries, known as income. In other words, the reve-
nue of capital, human capital, is the capital possessed by the individual 
who works. Workers should know how to administer, promote, and 
increment their own human capital if they want to improve their rev-
enue. According to Becker, this capital is comprised of two kinds of 
elements: the innate and the acquired. Innate elements are hereditary 
traits implied by the classification of individuals based on risk factors, 
and, in this way, they may impact policies related to healthcare, preven-
tion, and security. Meanwhile, acquired elements are those that pro-
mote an improvement in human capital over a person’s entire life, from 
early childhood (like the affection time parents dedicate to a baby) to 
the investment in quality education and lifelong learning. It seems clear 
that, in a society constituted as such, all responsibility for a subject’s 
successes or failures becomes individualized; the unemployment or 
low “market value” of a worker directly results from the choices made 
throughout his or her life and personal investment in human capital. 

As such, workers are entrepreneurs of the self, capitalists who 
administer their own capital and obtain revenues according to invest-
ments made. They position themselves in the market as unit-compa-
nies, in direct competition with other individual-businesses. This con-
stitutes a purely entrepreneurial society in which everyone is seen as 
competitors disputing the best market positions. Because of this direct 
competition with one another, there is no possible solidarity with one 
another. Pierre Dardot and Christian Laval, French sociologists who an-
alyze contemporary neoliberalism using a combination of Marxist and 
Foucauldian theory, define this new form of subjectivity thusly:

The new government of subjects in fact presupposes that the enterprise is not 
in the first instance a site of human flourishing, but an instrument and space 
of competition. Above all, it is ideally depicted as the site of all innovation, 
constant change, continual adaptation to variations in market demand, the 
search for excellence, and “zero defects.” The subject is therewith enjoined 
to conform internally to this image by constant self-work or self-improve-
ment. He must constantly strive to be as efficient as possible, to appear to 
be totally involved in his work, to perfect himself by lifelong learning, and to 
accept the greater flexibility required [e.g., austerity measures] by the inces-
sant changes dictated by markets. His or her own expert, own employer, own 
inventor, and own entrepreneur: neoliberal rationality encourages the ego to 

act to strengthen itself so as to survive competition. All its activities must be 
compared with a form of production, an investment, and a cost calculation 
(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 330-31).

Outside of the neoliberal shift, which becomes increasingly perverse 
with each cycle, the loss of rights occurred decades earlier and dis-
mantled all the ties of solidarity. It is necessary to point out that the 
condition of possibility of these changes is in the neoliberal subjective 
development, which is rooted in competition, human capital, and the 
entrepreneurship of the self. In short, it takes form in the supposition 
that the individual and only the individual should be held responsible for 
his or her losses and gains. Nonetheless, Foucault’s thinking suggests 
we reactivate and renovate the critical attitude. He calls on us to undo 
the knots that enabled the emergence of a scheme that attaches the 
individual to the neoliberal narrative. He also asks us to seek to affirm 
the birth of possible counter-conducts. In this way, recognizing the 
hegemony of neoliberalism in the contemporary world and focusing on 
its subjective dimension means imagining that counter-conducts entail 
the invention of a new ethical subject, one that is not constituted as 
an entrepreneur of the self nor promotes competitive sociability as the 
only form of coexistence. This practice would, according to Foucault, 
delegitimize neoliberal competition and entrepreneurial subjectivity.

Several initiatives have appeared in recent years in different places 
around the world, local initiatives that promote other forms of conduct 
of the self and in relation to others, counter-conducts that reject the 
corporate experience as a constituent part of all social domains. The 
Occupy movements, indigenous resistance, feminism, black rights 
movements, LGBT, and transgender resistances, among so many 
others, are examples of new inventive forms of counter-conducts that 
question the neoliberal hegemony and affirm ethical subjectivities not 
submitted to existing models.
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A escravidão é uma forma de exploração em que estão presentes as 
seguintes características: a violência e a coerção; a condição de es-
trangeiro, não cidadão ou criminoso; as ideias de propriedade, coisa ou 
mercadoria; a falta de domínio sobre a própria sexualidade e sua re-
produção social; a disposição absoluta da força de trabalho; e a noção 
de perpetuidade. Parto dessas características para percorrer diferen-
tes definições e textos sobre a escravidão, o tráfico de pessoas e o tra-
balho forçado nas histórias moderna e contemporânea. No século XVI, 
na colonização das Américas e no desenvolvimento do tráfico negrei-
ro; no século XIX, na formação dos estados nacionais, na construção 
de um discurso antiescravista e na regulação do trabalho forçado pelo 
imperialismo europeu; e no século XX, no desenvolvimento de orga-
nismos internacionais que estabelecem instrumentos universalizados 
sobre esses temas. Proponho uma análise de sua importância para 
a definição das relações de poder em âmbito internacional, nacional 
e regional/local. Como a problemática da escravidão se tornou um 
elemento central para a caracterização das relações de poder e para o 
desenvolvimento das noções de soberania e direito internacional? 

A escravização do prisioneiro de guerra foi um dos títulos legítimos 
mais aceitos na história. Os europeus a incluíam no direito das gentes, 
ou seja, acreditavam que era considerada justa por grande parte dos 
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povos, como lei costumeira. Mas, Aristóteles já apresentava seu cará-
ter polêmico: “muitos homens de lei (...) consideram estranho que um 
homem, que pode exercitar a violência e que é superior em força, faça 
da vítima de sua violência o seu escravo” (ARISTOTE, 1874, p. 19). Na 
Idade Média, a problemática da guerra justa se colocara exatamente 
para diferenciar as autoridades real e papal sobre súditos e fiéis, dos 
poderes senhoriais sobre clientes, servos e escravos. Na história da 
colonização da América essa tensão se aprofundou, afinal o rei era um 
poder ausente e a violência privada praticada por conquistadores e co-
lonos, que visava à escravização indiscriminada dos indígenas, coloca-
va em cheque a legitimidade do domínio europeu sobre as Américas. 

As leis que proibiam ou limitavam a escravização indígena ou que 
regulavam seu trabalho forçado pretendiam caracterizar a preemi-
nência política do poder monárquico. Não obstante, o rei dependia da 
exploração econômica realizada pelo colono e precisava estabelecer 
um compromisso para disponibilizar um contingente de mão de obra 
significativo. A Igreja, nesse contexto, era a detentora de um discurso 
universalista, o do orbe cristão, que legitimava, mediava e interferia 
nas relações entre as monarquias. Desse debate, que se prolongou 
por toda a modernidade, Jean-Jacques Rousseau, no capítulo sobre 
a escravidão em seu Contrato social, declarou: “Não é, pois, a guerra 
uma relação de homem para homem, mas uma relação de Estado para 
Estado”, e, para ele, “as palavras escravatura e direito são contraditó-
rias, excluem-se mutuamente” (ROUSSEAU, 1766, p. 14 e 17).

A escravização se dava, e ainda se dá, principalmente por meio de 
um deslocamento: “para fora”, com a saída da terra natal; ou interno, 
no interior de uma estrutura social específica. Esse movimento pode 
ser forçado ou aliciado e implicava em dessocialização, despersonali-
zação e ressocialização no contexto escravista, o que Oscar Patterson 
(1982) denomina “morte simbólica”. Na época colonial, esse deslo-
camento era denominado “descimento” e servia para caracterizar a 
remoção de índios no interior do continente, ou a travessia dos africa-
nos pelo Atlântico.

O “descimento” dos ameríndios podia ser realizado pela violência 
ou pela ameaça, ou dependia ainda de uma negociação e conven-
cimento, por meio de uma mensagem profética ou de um benefício 
material. A figura de um intermediário – missionário ou mameluco –, 
que conhecia aquela gente, era, e ainda é, fundamental para a efeti-
vação daquele movimento. O “descimento” podia ter como objetivo a 
escravização, legal ou ilegal, ou apresentar-se como missão civiliza-
dora cristã, coerente com o trabalho forçado. Porque a condição de 
súdito da Monarquia e da Igreja implicava na obrigação do serviço e a 
natureza inconstante dos índios – “vagabundos, preguiçosos, sensuais 
e beberrões” – o exigia; o índio precisava ser “reduzido”. 

A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha (1992, p. 16) diz que a 
“questão indígena” até meados do século XIX relacionava-se à proble-
mática do trabalho e, a partir de então, esteve associada principalmen-
te à da terra. Os “descimentos” continuaram na atualidade: os Krenak, 
por exemplo, foram descidos durante a Ditadura Militar. E como o 

Supremo Tribunal Federal legitimou o crime de anistia, ele reconhece 
o direito tradicional à terra somente se a mesma estivesse ocupada 
em 1988. A conquista e o genocídio foram mais intensos entre 1850 e 
2000, do que entre 1500 e 1850.

Na África, a guerra, alimentada pela demanda euro-americana, 
foi o principal meio para obtenção de escravos, e teve consequências 
profundas na história do continente. Da estimativa de 15 milhões de 
africanos desembarcados nas Américas e na Europa, soma-se um 
número semelhante, talvez maior, para os que pereceram nas guerras 
intestinas e no percurso demorado até a costa, e acrescenta-se 30% de 
mortos na travessia atlântica. Na praia africana, havia a morte simbó-
lica ritualizada nas voltas em torno da árvore do esquecimento ou na 
passagem do portal do não retorno, e a morte oficial a ferro quente, 
o karimbo,1 no momento de cobrança dos impostos e de reificação do 
africano. Mas a violência não pode ser esquecida, é marca no corpo e 
na alma, é documento/monumento. E gente morre, mas não vira coisa.

“Desembarcado nos portos da América portuguesa, mais uma 
vez submetido à venda, o africano costumava ser surrado ao chegar à 
fazenda”, lembra luiz Felipe de Alencastro (2000, p. 148). No primeiro 
Código Penal brasileiro, de 1830, no artigo 60, o escravo que incorres-
se em pena – que não fosse a capital ou de galés: 

será condenado a [pena] de açoites, e depois de os sofrer, será entregue a 
seu senhor, que se obrigará a trazê-lo com um ferro, pelo tempo, e maneira 
que o Juiz designar. O número de açoites será fixado na sentença; e o escra-
vo não poderá levar por dia mais de cinquenta.

Como controlar 23 mil escravos numa Salvador de 60 mil habitantes, 
em 1792? Como controlar 110 mil escravos entre os 260 mil morado-
res do Rio de Janeiro em 1850?

A lei extraordinária de 10 de junho de 1835, produzida como 
reação escravista à Revolta dos Malês, na Bahia, determinava a pena 
de morte para escravos e escravas que matassem, envenenassem ou 
ferissem gravemente seus senhores, sua família, administradores, fei-
tores, e definia a forma do processo no caso de rebelião escrava. Aliás, 
para o Código Penal de 1830, as insurreições, que estão previstas no 

1 Nas palavras do historiador luiz Felipe de Alencastro (2000, 
p. 180): “‘Marca’, em quimbundo, se diz karimu. Karimbo era o 
ferrete oficial de prata ou ferro esquentado na brasa com que 
se marcava os negros no momento do embarque, no ato da 
cobrança dos direitos de exportação. Daí as palavras carimbo e 
carimbar. Dessa sorte, o substantivo e o verbo – mais usados na 
língua portuguesa do Brasil – definindo as hierarquias, o escopo 
da propriedade, a validade dos documentos, a autoridade 
pública exercida pelo Império e pela República brasileira, 
derivam do gesto, do instrumento que imprimia chancela legal 
ao comércio de humanos”.
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capítulo IV são, fundamentalmente, as escravas. A polícia e o judiciá-
rio se tornam os principais executores do ordenamento social escra-
vista, “o medo devia vir do Estado”, o poder público deveria garantir 
o poder privado, o domínio do senhor sobre os escravos se torna um 
problema de ordem pública (GUARINEllO, 2006, p. 236). 

luiz Felipe de Alencastro continua: 

Método de terror luso-brasílico, e mais tarde autenticamente nacional, 
brasileiro, o choque do bárbaro arbítrio do senhor – visando demonstrar ao 
recém-chegado seu novo estatuto subumano – voltou a ser praticado duran-
te a ditadura de 1964-85. Instruídos pela longa experiência escravocrata, os 
torturadores do DOI-CODI e da Operação Bandeirantes também faziam uso 
repentino da surra, à entrada das delegacias e das casernas, para desumani-
zar e aterrorizar os suspeitos de “subversão” (AlENCASTRO, 2000, p. 148).

Na história republicana do Brasil, particularmente durante a Ditadura 
Militar, a “subversão” foi pretexto para o uso da violência escravista, 
aprimorada por instrumentos e métodos modernos de terror. Mesmo 
entre grupos e pessoas da burguesia, para as outras camadas socior-
raciais, essa experiência foi constante e independente da tipificação 
política do crime ou de um estado de exceção. O Estado brasileiro 
pós-Abolição transfere para o âmbito da delinquência e do crime esse 
longo histórico dos problemas escravistas, transformando-os em pro-
blemas de segurança pública.

Angela Davis (2009), analisando essa questão na história nor-
te-americana, entende que, a partir da 13ª emenda à Constituição, o 
escravismo da senzala se transformou no escravismo do presídio, diz 
o documento: “Não haverá, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar 
sujeito à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, 
salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devida-
mente condenado”.

Nas palavras do historiador Paul lovejoy (2002, p. 31): “a escra-
vidão era fundamentalmente um meio de negar aos estrangeiros os 
direitos e privilégios de uma determinada sociedade, para que eles 
pudessem ser explorados com objetivos econômicos, políticos e/ou 
sociais”. Esse sentido está expresso no termo “alienígena”, em que o 
estrangeiro se torna estranho, uma ameaça, um perigo, o que põe em 
causa sua condição humana, ou o inferioriza. A palavra “boçal”, utiliza-
da na época da escravidão legal, caracterizava o escravo pela falta de 
conhecimento da língua, da cultura e dos costumes da sociedade es-
cravista. A falta de relações de parentesco acentuava essa condição. 
A escravidão moderna enfatizou a caracterização do escravo como 
etnicamente e racialmente distinto, associando a palavra “negro” à 
própria condição escrava. A ladinização dos cativos e o escravo crioulo 
tornavam o controle social mais complexo. 

Com a independência do Brasil, a escravidão se inscreveu nas 
instituições e leis do Estado, desde uma perspectiva liberal e cons-
titucionalista e no interior do direito positivo, ou seja, de uma forma 
qualitativamente distinta à da época colonial, em que era estrutural, 

mas regida por ordenações arcaicas e leis extravagantes. Na primeira 
Constituição brasileira, todo escravo foi transformado em estrangeiro, 
porque não se reconhecia direito de cidadania ao escravo, mesmo que 
nascido no Brasil. Os libertos também ficavam numa condição jurí-
dica ambivalente, entre o escravo e o livre. Com isso, quero destacar 
que mais da metade da população brasileira fica numa condição de 
infracidadania no processo de formação do Estado nacional brasileiro, 
entre 1822 e 1888. Sobre este ponto, luiz Felipe de Alencastro (2010, 
p. 8) nos lembra que, em 1882, no contexto pré-abolição, o voto dos 
analfabetos foi proibido, a medida afetava, intencionalmente, a gran-
de maioria dos libertos e continuou a ser um entrave na participação 
política, principalmente da população negra, até 1985. 

Alencastro ainda destaca que o tratado anglo-português de 1818 
vetava o tráfico negreiro ao norte da linha do Equador e que o anglo-
-brasileiro, de 1826, proibia, passados três anos de sua ratificação, 
a totalidade do comércio de africanos para o Brasil. Por fim, a lei de 
7 de novembro de 1831, “declara livres todos os escravos vindos de fora 
do Império, e impõe penas aos importadores dos mesmos escravos”. 
Entre 1818 e 1888, 760 mil indivíduos, e seus descendentes, foram 
escravizados ilegalmente no Brasil, os comerciantes e proprietários 
incorriam no artigo 179 do Código Penal de 1830, eram sequestradores 
por reduzir à escravidão uma pessoa livre. O Estado brasileiro é res-
ponsável por esse crime e pela anistia prática dos sequestradores. 

Observa-se, portanto, o distanciamento entre a norma e a prática 
no ordenamento das relações sociais no Brasil. A norma é a ficção 
do Estado de direito, fundamento da soberania nacional, acessível 
de acordo com o lugar sociorracial ocupado pelo indivíduo ou grupo, 
enquanto que a prática é a experiência das relações de parentesco, 
clientela e escravista, estabelecidas pelo dinheiro, nascimento, favor 
e a marca de ferro quente, o karimbo. A expressão “legal” com senti-
do positivo e regozijante é a tradução trágica – e sarcástica – desse 
abismo. E quando parte da esquerda brasileira oferece o conforto de 
um Estado grande e paternal, e fala em nome de um povo – que ela 
acredita ignorante, infantil e vítima – ela se esquece que essa gente 
traz no corpo e na memória as marcas da verdade histórica.

A definição do escravo como propriedade é antiga e atual. 
Aristóteles, na Política, caracteriza o escravo como objeto de proprie-
dade e instrumento de ação, com a especificidade de ser um objeto 
e instrumento animado, de ter uma psyché. Para Aristóteles, e para 
o pensamento do chamado Antigo Regime, o escravo pertencia ao 
senhor como se fosse seu prolongamento, uma parte sua, desde uma 
perspectiva organicista do poder. O padre jesuíta Antonil, em Cultura 
e opulência do Brasil, do início do século XVIII, sintetiza essa ideia com 
uma frase célebre: “Os escravos são as mãos e os pés do senhor do 
engenho, porque sem eles, no Brasil, não é possível fazer, conservar 
e aumentar fazenda” (ANTONIl, 1982, p. 89). Enquanto bem móvel, 
o escravo podia ser comprado e vendido, mas não era possível negar 
absolutamente sua condição humana, o que estabelece uma ambi-
valência do ser escravo e de seu relacionamento com seu senhor: ser 

escravidão, 
tráfico de 
pessoas e 
trabalho 
forçado: 
costumes e 
direitos na 
história

112 113



mercadoria e coisa ao mesmo tempo em que humano, sobre o qual se 
exerce um poder despótico e total, ao mesmo tempo em que paternal 
e de amigo. Em 1926, na Convenção Contra a Escravidão, a Sociedade 
das Nações define a escravidão como “o estado ou condição de um 
indivíduo sobre o qual se exercem, total ou parcialmente, os atributos 
do direito de propriedade”. 

A violência sexual e o controle das funções reprodutivas, que des-
conectava a pessoa de sua ascendência e descendência social, foram 
as formas mais agressivas de dessocialização e despersonalização da 
pessoa escravizada. As relações sexuais e o casamento eram contro-
lados pelo senhor, e o abuso sexual era frequente contra mulheres, 
homens e menores. Os filhos não eram legalmente do pai e da mãe, 
mas propriedade do senhor. A transmissão da condição escrava pelo 
ventre materno era uma lei romana que, no Brasil, vigorou até 1871, e 
nunca foi questionada. Paul lovejoy acrescenta: 

Aos escravos do sexo masculino podia ser negado o acesso às mulheres, e tal 
dimensão de escravidão era uma forma essencial de exploração e controle. 
A capacidade de adquirir uma esposa dependia da disposição de aceitar a 
condição de escravo e trabalhar arduamente (lOVEJOY, 2002, p. 35).

Na época colonial, o sistema laboral e de domínio era compósito e se 
constituía pela complementaridade entre a escravidão, as formas de 
trabalho forçado e livre/assalariado. O estatuto preferencialmente 
“livre” dos índios levou à produção de uma legislação abundante e ao 
desenvolvimento de distintas práticas de trabalho forçado, porque essa 
condição “livre” – de indígenas primeiro, e depois de vagabundos, mesti-
ços etc. – não contradizia a coerção laboral. Pelo contrário, desde o pen-
samento cristão, o trabalho aparece como condição para a civilização.

No século XIX, a abolição do tráfico e da escravidão levou à dis-
seminação de modalidades de trabalho forçado e à continuidade do 
discurso do trabalho obrigatório como civilizador. Entre 1926 e 1930, a 
Sociedade das Nações e a Organização Internacional do Trabalho não 
proíbem o trabalho forçado, mas o regulam por sua função pública, 
estatal, na lógica imperial europeia. Aliás, é o auge do colonialismo eu-
ropeu na África e na Ásia, e o combate à escravidão se transformou no 
elemento central de justificativa da missão civilizadora do Ocidente. 
A abolição do trabalho forçado só será prevista na Convenção 105 da 
OIT, de 1957, no contexto da Nova Ordem Mundial e de constituição 
da hegemonia norte-americana, e foi ratificada pelo Brasil no gover-
no de Castelo Branco, antes do endurecimento do regime militar, em 
1968. Devemos, então, pensar os 350 anos da história da escravidão 
legal no Brasil intrinsecamente relacionados aos 466 anos da história 
do trabalho forçado no país.

No ano 2000, a Organização das Nações Unidas definiu o tráfico 
de pessoas como:

o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimen-
to de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de 

coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação 
de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios 
para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra 
para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da 
prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou 
serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão 
ou a remoção de órgãos (ONU, 2004).

O Estado brasileiro passou, então, a atualizar sua legislação, como na 
revisão do artigo 149 do Código Penal, em 2003. Dessa nova caracte-
rização, e das experiências de combate à escravidão contemporânea, 
decorre a importância de se enfrentar conjuntamente o tráfico de 
pessoas e o trabalho escravo (BIGNAMI et al., 2013).

A escravidão e o tráfico de africanos, associados ao genocídio, 
exploração e expropriação das soberanias ameríndias, fundaram a 
Modernidade e o Ocidente. O costume e os interesses privados dos 
colonos, queriam fazer dos índios escravos, mas a legitimidade do do-
mínio europeu sobre as Américas exigia a liberdade legal; na prática, a 
Coroa queria regular e garantir a exploração dos indígenas. A “questão 
indígena” se transformou num tópico que justificava a intervenção 
régia sobre as sociedades ultramarinas como potestas extraordinaria, 
como poder de exceção que visava restaurar uma ordem ameaçada. 
As ideias de liberdade, tutela e direitos indígenas serviram, portanto, 
para justificar a construção do Estado moderno desde uma perspecti-
va imperial e colonial. Por via semelhante, a Igreja Católica, se valia de 
um discurso universalista para intervir nos espaços de soberania das 
monarquias modernas. A escravidão africana foi a outra face dessa 
construção; não havia pretensão de domínio jurisdicional na África, lá 
não havia salvação e o tráfico negreiro era um milagre: “Oh! se a gente 
preta tirada das brenhas da sua Etiópia, e passada ao Brasil, conhe-
cera bem quanto deve a Deus, e a sua Santíssima Mãe por este que 
pode parecer desterro, cativeiro e desgraça, e não é senão milagre, e 
grande milagre!” (VIEIRA, 1633).

No século XIX, a Inglaterra, por meio do discurso moral de com-
bate à escravidão e ao tráfico de escravos, construiu seu império e sua 
hegemonia global. No Brasil, a continuidade do escravismo levou à 
exclusão da maior parte da população dos direitos sociais e políticos, 
criando a infracidadania estrutural e transformando o Estado brasilei-
ro em servidor de interesses senhoriais e privados. 

Na passagem para o século XX, o Brasil começou por anistiar os 
sequestradores, estupradores, torturadores etc. e fazer do problema 
social um caso de polícia. Na esteira do nacionalismo fascista e do 
internacionalismo trabalhista, o Estado, na época de Getúlio Vargas, 
reorganiza as relações entre capital e trabalho. E, assim como no 
Estado Novo, o regime de exceção, na Ditadura Militar, será a solução 
autoritária dos conflitos sociais. Depois da disseminação da barbárie 
escravista pelo Estado e pelos mecanismos de repressão, a sociedade 
civil organizada, na comemoração dos 100 anos da Abolição, recolo-
cou a necessidade de reinventar a luta social e a liberdade. Em 1995, o 
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Estado brasileiro admitiu o problema histórico da escravidão e co-
meçou a desenvolver instrumentos para seu combate. Mas o abismo 
entre o costume e a norma continuou profundo, a infracidadania 
estrutural também e o comprometimento do Estado com os interesses 
privados revelou-se sistêmico.

A escravidão se transformou no tempo e no espaço, alguns meca-
nismos ainda estão vigentes, e o Estado brasileiro ainda não pagou parte 
dos crimes da escravidão histórica; mas é importante reconhecer, igual-
mente, que há uma definição da escravidão contemporânea, com uma 
doutrina jurídica construída: o crime de hoje não pode mais ser ignorado.

Slavery is a form of exploitation in which the following characteristics 
are present: violence and coercion; the condition of being a stranger as 
opposed to a citizen or criminal; the idea of being a property, thing, or 
commodity; the absence of control over one’s own sexuality and social 
reproduction; one’s work capacity at absolute disposal; and the notion 
of perpetuity. I take these characteristics as a starting point for explor-
ing alternative definitions of slavery, human trafficking, and forced labor 
in modern history during the following eras: the colonization of the 
Americas in the sixteenth century, and the development of the slave 
trade; the nineteenth century formation of national states, construction 
of an anti-slavery discourse, and regulation of forced labor by European 
imperialism; and the twentieth century development of international 
organizations that established universal doctrines regarding these 
themes. I propose an analysis of their importance for the definition of 
power relations at the international, national, and regional/local lev-
els. How did the problem of slavery become a central element for the 
characterization of power relations and for the development of notions 
of sovereignty and international law?

The enslavement of the prisoner of war was one of the most ac-
cepted forms of slavery in history. Europeans included it in the law of 
the nations, that is, they believed that most people, as is the case with 
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customary law, considered it to be just. But Aristotle presented its 
polemical character long before this: “many men of law [...] consider it 
strange that a man who can exercise violence and who is superior in 
strength, makes the victim of his violence his slave” (ARISTOTE, 1874, 
p. 19). In the Middle Ages, the problem of a just war had been put for-
ward precisely to differentiate between royal and papal authority over 
their subjects and those faithful to them, and their seigniorial powers 
over clients, servants, and slaves. Throughout the history of the colo-
nization of America this tension deepened, after all, the king was an ab-
sent power. Private violence was practiced by conquerors and settlers 
aimed to indiscriminately enslave the indigenous populations, which 
questioned the legitimacy of European dominion over the Americas.

Laws that prohibited or limited indigenous enslavement or reg-
ulated their forced labor were intended to characterize the political 
pre-eminence of monarchical power. Nevertheless, the king depended 
on the economic exploitation carried out by the settler and needed to 
establish a significant contingency of labor. The Church, in this con-
text, was in possession of a universalist discourse, that of the globus 

cruciger or orb and cross, which legitimized, 
mediated, and interfered in the relations be-
tween the monarchies. Jean-Jacques Rousseau, 
in the chapter on slavery in his Social Contract, 
declared: “War then is a relation, not between 
man and man, but between State and State,” 
and for him, “the words, slavery, and right [droit, 
that is, law] are contradictory. They are mutual-
ly exclusive” (ROUSSEAU, 1766, pp. 14, 17).

Enslavement took place, and still does, 
mainly by means of displacement: “away from,” 
an exit from the native land or internally, within a 

specific social structure. This movement can be forced or persuaded into 
being and implies the desocialization, depersonalization, and resocializa-
tion into the slave context, which Oscar Patterson (1982) calls “symbolic 
death”. In colonial times, this displacement was called descimento, or 

“descent,” and served to characterize the removal of Indians from the 
interior of the continent, or the voyage of Africans across the Atlantic.

The descimento of the Amerindians could be accomplished by 
violence or by threat, or could depend on negotiation and persuasion by 
means of a prophetic message or a material benefit. The figure of an 
intermediary—missionary or Mameluke—who knew these people was, 
and still is, fundamental to accomplishing that movement. The “descent” 
could aim for enslavement, legal or illegal, or present itself as a Christian 
civilizing mission, consistent with forced labor. The condition of subjec-
tion to the Monarchy and to the Church implied the obligation of service, 
and the inconstancy typical of the Indians—”vagabonds, lazy, sensual, 
and drunkards”—required it; the Indian needed to be “diminished.”

Anthropologist Manuela Carneiro da Cunha (1992, p .16) says that 
the “indigenous question” was related to the problem of work until 
the mid-nineteenth century and, from then on, was associated mainly 

with that of the land. The descimentos continued until the present: the 
Krenak, for example, were “descended” during the Military Dictatorship. 
Unfortunately the Supreme Court legitimized the crime through am-
nesty and only recognized the traditional right to land if it was occupied 
in 1988. Conquest and genocide were more intense between 1850 and 
2000 than between 1500 and 1850.

In Africa, war—fueled by Euro-American demand—was the main 
means of obtaining slaves, and had profound consequences on the 
continent’s history. Of the estimated 15 million Africans that came to 
the Americas and Europe, a similar number, perhaps larger, must be 
added for those who perished in internal wars and on the drawn-out 
journey from the interior to the coast, and another 30% for those who 
died on the Atlantic crossing. On the African beach, a symbolic death 
was ritualized by circling around the tree of forgetfulness or by passing 
through the portal of no return, and official death was ritualized by the 
hot iron, the karimbo,1 at the moment when the taxes were collected 
and the African was reified. But the violence cannot be forgotten, it is 
a brand on body and soul, it is a document/monument. People die, but 
they don’t turn into a thing.

“They disembarked in the ports of Portuguese America, were put 
up for sale once again, and the African customarily was beaten upon 
arriving at the plantation,” Luiz Felipe de Alencastro recalls (2000, 
p. 148). In the first Brazilian Penal Code, from 1830, in article 60, the 
slave who incurred in penalty—other than capital or Welsh punishment:

shall be condemned to lashes and, after suffering them, shall be delivered to 
his master, who shall be obliged to brand him with an iron, for the period and 
the manner the Judge shall appoint. The number of lashings shall be fixed in 
the sentence; and the slave cannot bear more than fifty per day.

How to control 23 thousand slaves in the city of Salvador with its 60 
thousand inhabitants, in 1792? How to control 110 thousand slaves 
among the 260 thousand inhabitants of Rio de Janeiro in 1850?

The special law of June 10, 1835, passed as the slavers’ reaction to 
the Revolta dos Malês in Bahia, determined the death penalty for slaves, 

1 In the words of the historian Luiz Felipe de Alencastro 
(2000, p. 180): “‘Mark’ [brand], in Kimbundu, is called karimu. 
Karimbo was the official silver or iron branding iron, heated 
in burning-hot coals, with which the negroes were marked 
at the time of embarkation, in the act of collecting the export 
duties. Hence the words carimbo and carimbar [“stamp” in 
Portuguese]. Thus, the noun and the verb—most frequent in 
Brazilian Portuguese—used in defining hierarchies, the scope 
of property, the validity of documents, the public authority 
exercised by the Empire and [later] by the Brazilian Republic, 
derive from the gesture, the instrument that imprinted a legal 
seal on the commerce of humans.”

Jean-Baptiste 
Debret – 
Débarquement 
de Tuilles 
(Unloading 
of Tiles), 
1823. Castro 
Maya/IBRAM/
MINC Museums 
Collection.
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men, and women, who killed, poisoned, or seriously injured their owner, 
his family, administrators, or overseers. It also defined the process to 
be carried out in the event of a slave rebellion. In fact, according to the 
Penal Code of 1830, insurrections, which are foreseen in chapter IV, 
are fundamentally those of slaves. The police and the judiciary system 
become the main executors of the social order in slavery: “fear should 
come from the state,” public power should guarantee private power, 
and the dominion of the slave-owner over the slaves becomes a prob-
lem of public order (GUARINELLO, 2006, p. 236).

Luiz Felipe de Alencastro continues:

The shock, a method of Portuguese-Brazilian terror and later authentically 
national, Brazilian, demonstrated the owner’s barbarian arbitrariness—in-
tended to make plain the newcomer’s new subhuman status, it came to 
be practiced again during the dictatorship of 1964-85. Informed by the 
long experience with slavery, the torturers of DOI-CODI and Operation 
Bandeirantes also used flogging unexpectedly, at the entrance to police 
stations and barracks, to dehumanize and terrorize suspects of “subversion” 
(ALENCASTRO, 2000, p. 148).

In the republican history of Brazil, particularly during the Military 
Dictatorship, “subversion” was used as a pretext for carrying out the 
same type of violence associated with slavery, this time enhanced by 
modern instruments and methods of terror. Even among groups and 
individuals from the bourgeoisie, and for other socio-racial strata, this 
experience was constant and independent of the political typification 
of crime or of a state of exception. The post-abolition state in Brazil 
transfers to the sphere of delinquency and crime this long history of 
slave problems, transforming them into problems of public security.

Angela Davis (2009) analyzed this question in American history 
and, based on the 13th amendment to the Constitution that states, 

“Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for 
crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist 
within the United States, or any place subject to their jurisdiction,” she 
concluded that the slavery of the slave quarters has become the slavery 
of the prison system.

In the words of the historian Paul Lovejoy (2002, p. 31): “slavery was 
fundamentally a means of denying outsiders the rights and privileges 
of a particular society so that they could be exploited for economic, po-
litical, and/or social purposes”. This meaning is expressed in the term 

“outsider,” in which the stranger becomes strange, a threat, a danger, 
which calls into question his human condition, or makes him inferior. 
The word “boorish,” used during the time of legal slavery, characterized 
the slave by his lack of knowledge of the language, the culture, and 
the customs of the slave society. The lack of relatives accentuated this 
position. Modern slavery emphasized the characterization of the slave 
as ethnically and racially distinct, associating the word “black” with the 
slave condition itself. The ladinization of captives and the Brazilian-
born slave made social control more complex.

After the independence of Brazil, slavery was inscribed in the 
institutions and laws of the State from a liberal and constitutionalist 
perspective and within positive law. In a way it became qualitatively 
distinct from the colonial era, in which it was structural, although gov-
erned by archaic ordinations and extravagant laws. In the first Brazilian 
Constitution, every slave was transformed into an outsider, because 
his right to citizenship was not recognized, even though he was born in 
Brazil. The freedmen were also in an ambivalent legal condition, some-
where between being a slave and being free. Here I want to emphasize 
that more than half of the Brazilian population was left in a condition 
of infra-citizenship in the formation of the Brazilian national state, 
between 1822 and 1888. Speaking to this, Luiz Felipe de Alencastro 
(2010, p. 8) reminds us that in 1882, during pre-abolition, the vote of the 
illiterate was banned, a measure that intentionally affected the great 
majority of the freedmen and continued to be an obstacle to political 
participation, especially of the black population, until 1985.

Alencastro also points out that the Anglo-Portuguese treaty of 1818 
vetoed the slave trade north of the equator and that the Anglo-Brazilian 
treaty of 1826, effective three years after its ratification, banned all 
trade of Africans to Brazil. Finally, the law of November 7, 1831, “de-
clares all slaves coming from outside the Empire free, and imposes 
penalties on the importers of the same slaves.” Between 1818 and 1888, 
760,000 individuals and their descendants were enslaved illegally 
in Brazil; slave merchants and owners incurred in article 179 of the 
Criminal Code of 1830—they were abductors for reducing a free person 
to slavery. The Brazilian state is responsible for this crime and for—in 
practice—the amnesty of the kidnappers.

As a result, one observes the distance between norms and prac-
tices in the ordering of social relations in Brazil. The norm is the fiction 
of the rule of law—the foundation of national sovereignty, accessible 
according to the socioracial position occupied by the individual or 
group— whereas what is actually put into practice is the experience 
of the relations of kinship, clientele, and slave owner established by 
money, birth, favor, and the brand of the hot iron, the karimbo. The 
expression “legal”2 in a positive and rejoicing sense is the tragic—and 
sarcastic—translation of this abyss. And when part of the Brazilian Left 
offers the comfort of a large and paternal state and speaks on behalf 
of a people—which it believes to be ignorant and childish, a victim—it 
forgets that these people carry in their bodies and memories the marks 
of the historical truth.

The definition of the slave as property is both old and current. 
Aristotle, in Politics, characterizes the slave as an object of property 
and an instrument of action, with the specificity of being an animated 
object and instrument and having a psyche. For Aristotle, and within 
the thinking of the so-called Old Regime, the slave belonged to the 

2 In Portuguese, “legal” is used to qualify people, things, events, 
etc. positively—similar to “cool” or “awesome” in English.
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owner as if he were an extension of him, a part of him, from an organic 
perspective of power. The Jesuit priest Antonil, in Cultura e opulência 
do Brasil [The culture and opulence of Brazil], at the beginning of the 
eighteenth century, synthesized this idea with a celebrated phrase: 

“The slaves are the hands and feet of the plantation owner, because 
without them, in Brazil, it is not possible to create, conserve, and de-
velop the plantation” (ANTONIL, 1982, p. 89). As mobile property, the 
slave could be bought and sold, but his human condition could not be 
denied absolutely, which establishes an ambivalence between being a 
slave and the relationship with his owner: to be merchandise—a thing—
and at the same time a human, over whom a despotic and total power 
is exercised, while, at the same time, having a paternal and friend-like 
quality. In 1926, in the Convention to Suppress the Slave Trade and 
Slavery, the League of Nations defined slavery as “the status or con-
dition of a person over whom any or all of the powers attaching to the 
right of ownership are exercised.”

Sexual violence and the control of reproductive functions, which 
disconnected individuals from social ancestry and offspring, were the 
most aggressive forms of desocialization and depersonalization of the 
enslaved person. Sexual intercourse and marriage were controlled 
by the owner, and sexual abuse was frequent against women, men, 
and minors. The children did not legally belong to the father and the 
mother, but were the property of the slave owner. By Roman law, the 
condition of slavery was transmitted through the maternal womb, a law 
which was in effect in Brazil until 1871, without being questioned. Paul 
Lovejoy adds:

Male slaves could be denied access to women, and this dimension of slav-
ery was an essential form of exploitation and control. The ability to acquire 
a wife depended on willingness to accept the condition of slavery and work 
arduously (LOVEJOY, 2002, p. 35).

In colonial times, the systems of labor and domination were mixed and 
were constituted by the complementarity of slavery, the forms of forced 
labor, and free/salaried work. The preferential “free” status of the indig-
enous populations led to the production of abundant legislation and the 
development of different practices of forced labor, because this “free” 
status—first of indigenous Brazilians, and then of vagabonds, mestizos, 
etc.—did not contradict coerced labor. On the contrary, starting with 
Christian thought, work appears as a condition for civilization.

In the nineteenth century, the abolition of trafficking and slavery 
led to the expansion of modes of forced labor and to the continu-
ing discourse of compulsory labor as a civilizing influence. Between 
1926 and 1930, the League of Nations and the International Labor 
Organization did not prohibit forced labor, but regulated it accord-
ing to its public or state function, in European imperial logic. Indeed, 
this is the peak of European colonialism in Africa and Asia, and the 
struggle against slavery had become the central element in justifying 
the West’s civilizing mission. The abolition of forced labor was only 

brought about during ILO Convention 105 in 1957, in the time of the 
New World Order and the North-American hegemony. The terms were 
ratified by Brazil in the government of Castelo Branco before the hard-
ening of the military regime, in 1968. We must then think of the 350 
years of legal slavery in Brazil as intrinsically related to the 466-year 
history of forced labor in the country.

In 2000, the United Nations defined human trafficking as:

the recruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of persons, by 
means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, 
of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability 
or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent 
of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. 
Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of 
others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or 
practices similar to slavery, servitude or the removal of organs. (UN, 2004)

The Brazilian government then proceeded to update its legislation. 
They revised specifically article 149 of the Penal Code in 2003. From 
this new characterization and with the goal of combating contemporary 
slavery, derives the importance of confronting jointly slave labor and 
human trafficking (BIGNAMI et al., 2013).

Slavery and the trafficking of Africans, along with the genocide, 
exploitation, and expropriation of Amerindian sovereignties, founded 
Modernity and the West. The customs and private interests of the 
colonists wanted to make slaves of the Indians, but the legitimacy of 
European dominion over the Americas demanded legal freedom. In 
practice, the Crown wanted to regulate and guarantee the exploita-
tion of the indigenous populations. The “indigenous question” be-
came a topic that justified royal intervention in overseas societies as 
potestas extraordinaria, as a power of exception aimed at restoring a 
threatened order. The ideas of liberty, tutelage, and indigenous rights 
served, therefore, to justify the construction of the modern state from 
an imperial and colonial perspective. Similarly, the Catholic Church 
used a universalist discourse to intervene in the zones of sovereign-
ty of modern monarchies. African slavery was the other side of this 
construction; there was no pretension of jurisdictional dominance in 
Africa. There was no salvation there and the slave trade was a mira-
cle: “Oh! If the black people taken from the thickets of Ethiopia, and 
passed to Brazil, had known well enough how much they owed to God, 
and the Blessed Mother, for what might appear to be exile, captivity, 
and disgrace, and is nothing short of a miracle and a great miracle!” 
(VIEIRA, 1633).

In the nineteenth century, England built its empire and its global 
hegemony through the moral discourse of combating slavery and the 
slave trade. In Brazil, the continuation of slavery led to the exclusion of 
the largest part of the population from social and political rights, creat-
ing structural infra-citizenship and transforming the Brazilian state into 
a servant of seigniorial and private interests.
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Um psicanalista amigo meu disse-me uma vez algo despretensioso, 
mas que me chamou a atenção, e penso ter nessa fala elementos de 
grande valor analítico: “Ah, no Brasil a psicanálise nunca dará certo. 
Brasileiro não gosta de lidar com seus conflitos”. Fiquei matutando 
dias sobre essa frase solta no calor da conversa que acenava para o 
fim do encontro, mas não daquele debate. A princípio, é bastante per-
tinente a assertiva do psicanalista, quando pensamos a forma como 
alguns processos históricos foram tratados pelo conjunto da popu-
lação brasileira em sua “marcha civilizatória”. A ditadura é um tema 
tabu. A escravidão, então, parece que foi apenas um pequeno pesade-
lo que o clarão do dia dissipou. E aqui, creio ser pertinente um concei-
to psicanalítico para pensarmos com mais elementos essas questões: 
esses processos são eventos traumáticos. 

Para a psicanálise, trauma é um conceito controverso, mas que 
pode ser entendido como eventos externos e internos que podem 
causar efeitos patológicos de longa duração, dada a intensidade do 
impacto sobre o sujeito. Recorrendo ao fundador do método psicanalí-
tico, em seu famoso texto “Recordar, repetir e elaborar” (1914a/1990), 
Freud apresenta as bases de sua metapsicologia. Ao se distanciar da 
hipnose como método para trazer à consciência os eventos esqueci-
dos, que seriam os causadores do desconforto psíquico, Freud neste 
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Marcio Farias

During the transition to the twentieth century, Brazil began by 
pardoning kidnappers, rapists, torturers, etc. and turning the social 
problem into a police case. In the wake of fascist nationalism and labor 
internationalism, the State, at the time of Getúlio Vargas, reorganized 
the relations between capital and labor. Just as in the Estado Novo, the 
regime of exception in the Military Dictatorship was the authoritarian 
solution to social conflicts. After the spread of slave-like barbarism by 
the state and by the mechanisms of repression, organized civil society, 
reinstated the need to reinvent social struggle and freedom while at 
the same time commemorating 100 years after Abolition. In 1995, the 
Brazilian government admitted the historical problem of slavery and 
began to develop instruments to combat it. But the abyss between 
customs and norms remained deep, the structural infra-citizenship 
was profound as well, and the state’s commitment to private interests 
proved to be systemic.

Slavery has transformed itself in time and space; some mecha-
nisms are still in force, and the Brazilian state has not yet repaid part 
of the crimes committed when slavery was common practice; but it is 
equally important to recognize that there is a definition of contempo-
rary slavery with an established legal doctrine: today’s crime can no 
longer be ignored.
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momento já apresenta a proposta da associação livre, para, por meio 
da fala do sujeito, descobrir aquilo que ele deixa de recordar e não 
vem à tona por conta de uma resistência inconsciente, e, assim, esse 
processo deve ser “driblado” por meio da interpretação e do conheci-
mento trazidos pelo próprio sujeito que, por sua vez, tem como tarefa 
superar sua censura em relação às memórias indesejáveis. 

Ora, um processo de elaboração desses traumas, retomando a 
história e apontando para um vir a ser que difere do que até aqui se 
operou, é uma possibilidade de colocar os pingos nos is da história 
brasileira. Então, numa continuação imaginária daquela conversa, 
minha resposta ao amigo psicanalista seria: Avante! Vamos, então, co-
locar a psicanálise a serviço da história e da civilização brasileira. Uma 
retomada, investida de pitadas de análises das dinâmicas psicosso-
ciais, é o ponto a ser feito para criarmos narrativas mais complexas do 
que é ser brasileiro, elaborarmos os traumas e avançar.

Tudo muito belo. Mas uma vez disse um poeta: “Há mais coisas 
entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia”.1 Quem 
dera as sínteses fossem apenas fruto de um discurso emancipador. A 
psicologia do inconsciente já foi um instrumento utilizado na elabora-
ção do que é ser brasileiro; o problema está no fato de que as primei-
ras investidas na elaboração do que somos culminaram na forja de um 
mito fundacional que criou muros intransponíveis, materiais e simbó-
licos, para um amplo segmento que compõe o conjunto daquilo que 
se convencionou como povo brasileiro: o mito da democracia racial. 
Assim, estabeleceu-se no Brasil “uma lenda da modernidade encanta-
da” (PAIXÃO, 2014). Os problemas sociais recorrentes são uma espé-
cie de retorno do recalcado, um mal insuperável, um ônus a ser pago 
pelo pecado original da escravidão. O genocídio e o encarceramento 
em massa da população jovem, a miséria e os baixos salários dos que 
vivem do trabalho em condições precárias de labuta, bem como a edu-
cação e a saúde sucateados atingem, sobretudo, à população negra. 
Assim, o problema está no fato de que, por muito tempo, e ainda hoje 
para um conjunto amplo do segmento populacional negro, distante 
do debate orquestrado pelo movimento social negro organizado, não 
existem na gramática social signos que deem conta de atribuir signi-
ficados a essas experiências, permitindo a criação de um sentido que 
confira um horizonte de visibilidade. O impasse entre sujeito e sujei-
ção tem criado uma paralização e uma compulsão à repetição.

Em um conto europeu, um alfaiate de terras distantes diz a um de-
terminado rei que poderia fazer uma roupa muito bonita e cara, mas 
que apenas as pessoas mais inteligentes e astutas poderiam vê-la. O 
rei gostou da proposta e pediu-lhe que fizesse uma roupa dessas para 
ele. Passou-se um tempo, o alfaiate não a fez e, um dia, cansado de 
esperar, o rei e seus ministros quiseram ver o progresso que ele havia 
feito. Quando o falso tecelão mostrou a mesa de trabalho vazia, o rei 

1 Menção à peça Hamlet (1601), de William Shakespeare 
(1564-1616). 

exclamou: “Que lindas vestes! Fizeste um trabalho magnífico!”, pois 
embora não visse nada além de uma simples mesa, dizer que nada via 
seria admitir, na frente de seus súditos, que não tinha a capacidade 
necessária para ser rei. Os nobres ao redor soltaram falsos suspiros 
de admiração pelo trabalho do alfaiate, nenhum deles querendo que 
achassem que era incompetente ou incapaz. Ao passear pelo reino 
com a “roupa nova”, os súditos continuavam com a complacência ser-
vil diante do monarca caminhando naquelas condições. A única pes-
soa a desmascarar a farsa foi uma criança, que gritou: “O rei está nu!” 
(ANDERSEN, 1837/2017). Precisamente uma criança que, juntamente 
com as mulheres e negros, completava a tríade da minoridade que 
precisava ser tutelada, conforme a teoria social europeia do século 
XIX. Diante dos impasses brasileiros, é preciso gritar novamente que o 
“rei ainda está nu”; o caminho será a retomada de um longo processo, 
tentando restituir a experiência e a representação de si, verificando 
dissonâncias e encontros. Repetir, recordar e elaborar: assim, discuti-
remos brevemente as propostas das vanguardas culturais/artísticas 
e políticas sobre a representação do ser brasileiro, com ênfase nesse 
momento para a representação negra. 

RECORDANDO E REPETINDO I:  
VANGUARDAS ESTÉTICAS E CUlTURAIS

A sociedade brasileira se conforma como uma modernidade con-
servadora, em que pesa a via colonial de objetivação do capitalismo 
(CHASIN, 2004). Ao longo do século XIX, o Brasil tem em seus mar-
cos a disputa por projetos políticos de sociedade, sendo as questões 
raciais e agrárias temas elementares e centrais dos debates de ideias 
desse período (IANNI, 1994), século síntese da transformação de uma 
colônia num Estado Nação moderno (PRADO JR., 2011). A longa mar-
cha da modernização brasileira contempla – no plano estrutural um 
capitalismo dependente de relações sociais de produção arcaicas e tar-
dias – com uma força de trabalho escravizada resistente e rebelde, afir-
mando assim uma “onda negra e um medo branco” (AZEVEDO, 2004), 
exigindo, por outro lado, medidas cirúrgicas da elite nacional, que 
articulou, no campo jurídico e repressivo, formas para conter a ação 
dos populares. No plano ideológico, o “discurso competente” (CHAUÍ, 
2014) das ciências sociais travou amplo debate sobre o futuro do país, 
sobretudo em entorno do povo e de um ethos civilizador. Enquanto co-
lônia, foi a maior sociedade escravista moderna, durante o século XIX; 
em pleno império, viveu a segunda onda de tráfico escravista, processo 
que durou até mais ou menos 1850. Finda a transação transatlântica 
de seres humanos, houve ainda o deslocamento de escravizados do 
Norte e Nordeste, regiões de fraco desempenho econômico nesse 
período, para as regiões Sul e Sudeste. Nesse ínterim, a elite nacional e 
seus ideólogos discutiam o que fazer com indígenas e negros. De 1870 
a 1930 predominou o pensamento eugênico – com suas capilaridades 
(SKIDMORE, 2012) – em que se perpetuou a maior contradição entre 
discurso e conteúdo da então nação jovem: “O negro, de bom escravo 
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a mau cidadão” (MOURA, 1977). O pensamento conservador brasileiro 
foi supostamente superado hegemonicamente pelo movimento mo-
dernista. O modernismo no Brasil teve como objetivo o rompimento 
com as correntes literárias, sociais e artísticas anteriores. O intuito era 
criar, a partir de um novo ponto de vista estético, o compromisso com a 
independência cultural do país. Heitor Villa-lobos na música; Mário e 
Oswald de Andrade, na literatura; Victor Brecheret, na escultura; Anita 
Malfatti e Di Cavalcanti, na pintura são alguns dos principais nomes da 
primeira geração da corrente paulista do movimento (ENCIClOPÉDIA 
ITAÚ CUlTURAl, 2017). Entre meados de 1920 e 1930, consolida-se 
a fase de renovação estilística, influenciada pelas vanguardas euro-
peias. Esses procedimentos de redefinição da linguagem nas artes têm 
como conteúdo um forte interesse pelas questões nacionais. É neste 
momento que floresce nos campos brasileiros a psicanálise. Suas 
ramificações se intensificam, e a psicanálise estabeleceu-se como 
corrente na intelectualidade tupiniquim. Na crítica da cultura não seria 
diferente: ela vem, com os ventos das vanguardas europeias, balançar 
os caminhos dos modernistas daqui. Estas tinham como matéria uma 
sociedade em que a modernidade trouxera progresso técnico científico, 
urbanização industrialização às custas da dominação incessante da 
natureza, exploração contínua da força de trabalho, sangue e guerras – 
tudo isso sob a batuta da razão instrumental iluminista. Assim, as 
impressões, os sentimentos, os mitos de origem e a volta ao passado 
humano, europeu e não europeu, são respostas a essa desumanização 
transvestida de civilização. 

Tanto na estilística, quanto na forma e conteúdo, a principal tônica 
das vanguardas foi a crítica à forma acadêmica do século XIX, guardiã 
do triunfo burguês, da representação de uma classe dominante que 
criou narrativas monopolistas da história humana, universalizando 
o seu particular e tentando espelhá-la ao mundo, como parte de um 
projeto de dominação. Para tanto, a psicanálise, entre outras matrizes 
do pensamento crítico à modernidade, é um dos elementos que alicer-
çam essas novas escolas artísticas europeias. 

No Brasil, entre as últimas décadas do século XIX até 1930, a 
ciência do inconsciente ganhou forma e variou seus conteúdos. Era 
preciso alguma argamassa que juntasse simbolicamente a massa 
desigual social e economicamente, diversa geográfica e culturalmen-
te. A “comunidade imaginada” (ANDERSON, 2008) Brasil, “com suas 
tradições a serem inventadas” (HOBSBAWM; RANGER, 1984), teve 
também na psicanálise uma sustentação para o começo da consoli-
dação da avenida que escoaria em um futuro ordeiro e progressista. 
Os brasileiros vanguardistas seguem rumos semelhantes aos das 
matrizes europeias: questionando os rumos da sociedade brasileira, 
buscando saber de onde viemos e para onde vamos, transformaram a 
forma para dar conta de um conteúdo comum: ser brasileiro. Estavam 
na contramão das escolas de belas artes do século anterior, que pro-
duziram uma arte figurativa e etiquetada. 

Mas essa discussão transcende as artes plásticas e desemboca 
em outras linguagens: nas ciências sociais, se antes o paradigma era 

a raça, passa, então, a ser cultura. Na literatura, o hermetismo da 
prosa e poesia dá vez a uma escrita desprovida de compromisso com 
o vernáculo oficial. Assim, na pintura, na poesia e na prosa temos uma 
mudança radical sobre o fazer e o pensar o Brasil. Uma estilística ar-
rojada e progressista, que almejava criar solo fértil para a construção 
do Brasil moderno.2 Entendo ser Mário e Oswald de Andrade sujeitos 
emblemáticos desse movimento, ao menos da primeira geração. Em 
ambos, é possível perceber uma produção marcada pela busca do que 
é ser brasileiro, uma crítica à imposição cultural europeia e uma ten-
tativa, a contrapelo, de vasculhar os meandros da cultura popular. A 
psicanálise era objeto de amplo estudo e base para esses procedimen-
tos. Os textos sociais de Freud, tais como “Totem e tabu” (1913), são 
as bases pelas quais os Andrades edificaram a proposta modernista. 
Mário de Andrade fez uma imersão na canção popular, observando 
atentamente as influências africanas na cultura brasileira; Oswald 
de Andrade, por sua vez, propôs aquilo que era característico do ser 
brasileiro na figura do Abapuru (ENCIClOPÉDIA ITAÚ CUlTURAl, 
2017), ou seja, o que é típico brasileiro é menos a imposição, mas a 
capacidade de “engolir” e devolver transformado. Assim, era possível 
romper com o trauma colonial, partir da cultura nacional e exportá-la. 
A metáfora do Pau-Brasil é, nesse sentido, uma forma de pensar o 
Brasil no seu fórum mais íntimo e, por isso, mais singular e universal. 
Nas ciências sociais, Gilberto Freyre foi um dos maiores articulado-
res do pensamento social em relação ao discurso que dava sentido à 
nacionalidade brasileira. Em seus livros Casa-grande e senzala (1933) 
e Sobrados e mocambos (1936), a psicanálise é mais uma entre as 
escolas do pensamento utilizadas pelo autor pernambucano na busca 
daquilo que foi constituindo a nova nação. No primeiro livro, tenta 
decifrar o enigma do país pouco afeito aos conflitos de raças, quando 
comparado às nações de colonização anglo-saxã, tendo a psicanálise 
não só como luneta, mas também como foice para devastar o cipoal 
presente. O segredo está na relação de estrutura psicológica sado-
masoquista entre senhores de engenho déspotas e criadas negras 
que se encontravam na cozinha e garantiam, pelo gozo do encontro, 
aquilo que é tipicamente nacional: o mestiço. No segundo livro, Freyre 
propõe uma análise do século XIX, quando da transição da Colônia 
para a modernidade, período distinto do analisado no primeiro livro. 
No século XIX, a distância entre a casa-grande e a senzala aumenta 

2 O modernismo foi um movimento heterodoxo, com várias 
correntes desde o seu início. Os vários manifestos das sessões 
do movimento na década de 1920 – Manifesto da poesia Pau- 

-Brasil (1924), Manifesto do Verde-amarelismo (1926), Manifesto 
regionalista (1926), Revista de antropofagia (1928) – são uma 
prova inconteste das ramificações internas do modernismo 
brasileiro. Mesmo que não vinculados precisamente a ele, 
vários autores brasileiros posteriores perseguiram questões 
levantadas pelos precursores desse movimento.
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e diminui: diminui em espaço e relações de poder, mas aumenta em 
propósitos e conflitos. A rua passa ser o mediador dessas disputas, 
agora com novos personagens: profissionais liberais ilustrados, políti-
cos e intelectuais também têm novos papéis. 

A economia se dinamiza, e “mulatos” passam a estar presentes 
nessas disputas antagônicas. Para ele, a independência é fruto desse 
processo, e aqui entra a psicanálise, é justificada quase como um 
processo inicial de superação do complexo de Édipo: o pai-metrópole 
precisa ser negado em essência, pois é um potencial inibidor da con-
quista de liberdade por parte da filho-colônia insurgente. 

Assim, no plano da elaboração, o romantismo brasileiro expres-
sa a primeira versão de uma tentativa de elaborar aquilo que somos 
para contrapor aquilo que nos foi dito sobre nós mesmos. Em suma, 
somando essas duas obras de Freyre, temos o seguinte resultado: o 
Brasil se conforma enquanto uma colônia que tem como amálgama 
o entrechoque simbiótico das três raças tristes, com ênfase para o 
elemento africano, principal estrutura daquilo que diferencia o Brasil, 
forjado diante da batuta astuta do colonizador luso, este mestiço de 
origem e, portanto, potencial civilizador, que empreende formas so-
ciais distintas, multiculturais. Para Freyre, o problema está na apreen-
são daquilo que verdadeiramente somos por uma intelectualidade 
ainda débil para compreender as dificuldades nacionais como po-
tenciais. Assim, o pensamento eugênico e suas múltiplas derivações 
são os maiores obstáculos para projetar algo partindo daquilo que já 
se tem e que poderia elevar o Brasil a estágios superiores no hall das 
grandes nações. 

Não é possível, e não é esse o objetivo aqui, uma análise mais mi-
nuciosa do modernismo. Em que pesem as diferenças internas do mo-
vimento, a síntese é de que ele foi uma primeira expressão ideoesté-
tica de uma positivação do passado colonial nacional, cujos rumos do 
país passariam não só pela aceitação da influência indígena e africana, 
mas por sua valorização como algo típico e que poderia ser exportado 
ao mundo, rompendo com a relação de submissão que colocava o país 
como quarto de despejo da produção metropolitana, lançando-o na 
ponta de linha de uma modernidade inclusiva. 

Seguem-se posteriormente movimentos estéticos, culturais e 
intelectuais que renovaram a perspectiva modernista. As décadas 
de 1940 e 1950 são marcadas, no campo estrutural, pelo encami-
nhamento do desenvolvimentismo econômico e urbanização, agora 
massivos, mas que também foram acompanhados por ondulações de 
rigidez na política, muitas vezes influenciadas por países centrais na 
dinâmica capitalista. 

A obstinação de quem somos sempre voltou na produção estéti-
ca. A geração de artistas baianos ou instalados na região, encabeça-
dos por Jorge Amado, Dorival Caymmi, Caribé entre outros, propôs 
novas possibilidades e alargou o horizonte da discussão sobre o que 
é ser brasileiro. Dialogando com as primeiras proposições de Gilberto 
Freyre, vão apresentar o típico nacional tendo Salvador e o recônca-
vo baiano a partir da África nagô como protótipo do enraizamento 

nacional, representado, sobretudo, pelos orixás – é a retomada do 
imperialismo iorubá para pensar a questão da identidade nacional.  
A paixão cativante pelos mitos dos orixás presente na produção 
desses artistas reconhecidos foi nacionalizada nesse ínterim, pois 
encontrou eco em um Rio de Janeiro onde também eram nítidas 
a presença e a pujança dessa manifestação africana na diáspora 
brasileira (SIlVA, 2017). O processo é mais complexo do que por ora 
apresento aqui, mas é interessante perceber a reverberação dessa 
temática nas obras de Vinícius de Moraes, Baden Powell, Ronie Von 
e outros.3 Mas a compulsão à repetição, somada ao lastro cultural 
descrito acima, fez com que a temática do que somos voltasse com 
força no período da ditadura militar, iniciada em 1964. O novo trau-
ma teve como tentativa de elaboração o projeto tropicalista, e aqui, a 
menção é direta em relação ao movimento modernista. Ainda que a 
psicanálise, enquanto aparato teórico, não esteja diretamente presen-
te, os temas e assuntos que outrora foram trabalhados pela primeira 
geração vanguardista voltaram. 

De um lado, uma releitura do luso-tropicalismo de Gilberto Freyre, 
que, no contexto da década de 1960, já figurava como um intelectual 
conservador vinculado ao projeto neocolonial empreendido pelo dita-
dor português António de Oliveira Salazar no continente africano, e 
Freyre também era um entusiasta do regime militar brasileiro. Assim, 
o tropicalismo propôs uma ressignificação da modernidade tropical, 
mas numa contraposição ao desenvolvimentismo autoritário levado 
a cabo pela Ditadura Militar, e defendido na ideia luso-tropicalista de 
Freyre. A antropofagia, por sua vez, era a ideia-chave de inspiração do 
movimento contracultural brasileiro.

No disco Tropicália ou Panis et circenses (1968), temos um mosai-
co de temas, formas e conteúdos. Sobre a tropicália, diz assim Dunn:

[...] Os tropicalistas propunham ampla crítica à modernidade brasileira, que 
contestava construções dominantes da cultura nacional. Em vez de exaltar o 
povo como agente de uma transformação revolucionária, as músicas tendiam 
a se concentrar nos desejos e frustrações cotidianos das pessoas comuns 
que viviam nas cidades. Em última instância, os tropicalistas dariam ímpeto 
a atitudes, estilos e discursos da contracultura emergente no que se referia à 
raça, sexo, sexualidade e liberdade pessoal (DUNN, 2008, p. 20).

Deste ponto em diante, há uma nova tentativa de reinventar o Brasil a 
partir das nossas matérias-primas, do que somos. Os dois principais 
expoentes do movimento tropicalista, Caetano Veloso e Gilberto Gil, 
corroboram e incentivam o florescimento de novas vertentes culturais 
afro-brasileiras, sobretudo os afoxés, na Bahia, mas também são me-
diadores da conexão afro-cultural nacional com a internacional desse 
período. Nesse ínterim, o movimento negro contemporâneo ressurge, 

3 Cf. Os afrosambas (1966), de Baden Powell e Vinicius de 
Moraes, e Cavaleiro de aruanda (1972), de Ronnie Von. 

recordar,  
repetir  
e elaborar:  
vanguardas, 
representações 
e vivências  
na luta contra 
o racismo

130 131



agora incorporando também plataformas internacionais. Aqui temos o 
encontro das águas, as vanguardas se encontram, movimento cultural 
e movimento político (Ibid.). Passemos, então, ao projeto representati-
vo do movimento negro.

RECORDANDO E REPETINDO II: 
VANGUARDAS POlÍTICAS

No campo do ativismo, a imprensa negra do século XX promoveu uma 
contra-hegemonia, que só ganhou espaço amplo em 1978, quando do 
ressurgimento do movimento negro organizado em pautas políticas. 
Ainda assim, os jornais O Menelick, O Clarim da Alvorada, entre outros, 
foram experiências de escrita e comunicação engajadas, que partiam 
da experiência imediata de negros e negras, e propunham mudanças 
nos idos dos anos de 1920 e 1930. 

As experiências de jornais colaborativos da comunidade negra 
culminaram no surgimento da Frente Negra Brasileira, que chegou a 
se tornar partido, com um número amplo e significativo de associados. 
No conteúdo dos jornais que a precederam, e mesmo no veículo oficial 
do movimento, os temas passam por uma perspectiva integracionista. 
Sua primeira contestação, o TEN (Teatro Experimental do Negro), pro-
punha a reelaboração, por meio do teatro, para que negros e negras da 
classe trabalhadora pudessem representar algo diferente do imediato 
e projetassem outras vivências. 

Na ponta de lança do TEN havia dois eminentes intelectuais: de um 
lado, Guerreiro Ramos e sua participação como intelectual não só para 
denunciar o racismo e superá-lo, como também em suas contribui-
ções no projeto de Brasil desenvolvimentista então em voga; do outro, 
Abdias do Nascimento, sujeito síntese da integração da luta antirracis-
ta brasileira, com suas congêneres internacionais. O Brasil na mira do 
pan-africanismo (NASCIMENTO, 2002) permitiu um lastro maior para 
se pensar o ativismo negro brasileiro. As várias correntes do pan-africa-
nismo, o movimento negritude, o movimento consciência negra sul-afri-
cano, a luta pelos direitos civis nos E.U.A, as guerras por libertação no 
continente africano e as primeiras expressões de lutas de imigrantes 
africanos no continente europeu são o caldo dessa sopa caudalosa do 
antirracismo brasileiro da segunda metade do XX. Mas não sem con-
tradições. A ideia de povo negro alavancou o enfrentamento ao racismo. 
A ideia de integração, nos moldes anteriores, não dava mais conta do 
projeto antirracista. Se antes a ideia era pensar e projetar um brasileiro 
negro e a democracia racial como mola propulsora desse salto, a partir 
da década de 1960 o movimento negro se percebe como mais um elo 
da luta antirracista internacional: Negros do mundo, uni-vos!

O duplo estatuto de ser negro se firmava como um poderoso 
elemento contra-hegemônico, capaz de implodir as ambiguidades e 
contradições da obsessiva ideia de identidade nacional. O encontro 
das águas afluiu em algo pujante e rico: de um lado, as novas ten-
dências modernistas que desembocam no tropicalismo; do outro, a 
intensa força da luta antirracista internacional. Por aqui, uma ideia 

de um povo dentro de um território. Ser negro-africano era a nova 
pauta do movimento negro, e redescobrir a África em nós foi a grande 
bandeira da versão nacional da luta antirracista internacional, o solo 
concreto de desafios. O genocídio do negro brasileiro (NASCIMENTO, 
1978/2016) que produz um Negro revoltado (NASCIMENTO, 1968)
como Zumbi e Dandara. 

Aqui o resgate foi na cultura dos maracatus, no samba de terreiro, 
no candomblé e em outras tradições “puras” do ser africano meta-
morfoseado em cativo, que respondeu africanizando e tornando-se 
negro liberto de corpo e alma. Elegeram-se, assim, os símbolos dessa 
nova empreitada de luta, e os orixás foram os grandes bastiões dessa 
resistência cultural e estética negra do outro lado do Atlântico; a de-
terminação da dialética, porém, é um imperativo. Ao negar a hegemo-
nia, o movimento negro afirmou questões que, num terceiro momento, 
negava a experiência contínua da massa de negros e negras proletari-
zados, ou do campo. Sobre isso, Clovis Moura é certeiro:

(...) surge, em 1944, o Teatro Experimental do Negro, liderado por Abdias do 
Nascimento. Era, de fato, um conjunto que apresentava a negritude de forma 
consciente, desejando, através da ideologia, organizar os negros no Brasil. O 
movimento editou ainda o jornal Quilombo no qual o pensamento e a pro-
posta do TEN se expressavam. Mas, o que esse grupo apresentava à grande 
comunidade negra marginalizada nas favelas, nas fazendas de cacau e de 
algodão, nas usinas de açúcar, nos alagados e nos pardieiros das grandes 
cidades? Nada (MOURA, 1983, p. 103).

E agora? Tentemos outro caminho para resolver essas antinomias. 
Aqui o psicólogo argentino Alfredo Moffatt poderá nos auxiliar. Nos 
idos da década de 1980, publicou o clássico Psicoterapia do oprimido 
(1981), obra na qual reivindica uma clínica social e popular voltada à 
classe trabalhadora argentina e latino-americana. Para tanto, propôs 
manejos não tradicionais, com atendimentos grupais, inserindo a cul-
tura popular como mediação no tratamento psiquiátrico e psicológico. 
Moffat faz uma proposição teórica cambiante e revigoradora das pers-
pectivas clássicas advindas da Europa. Sobre Freud, ele diz: “Se, por 
exemplo, a teoria de Freud sobre o Complexo de Édipo ajuda a explicar 
as relações familiares na favela, utilizemo-la. Se, ao contrário, compro-
vamos que a estrutura matriarcal das famílias marginalizadas torna 
inútil tal teoria, modifiquemo-la ou busquemos outras” (MOFFATT, 
1981, p. 10). Creio ser uma alternativa pertinente para tentar resolver 
os problemas aqui aventados. Quando propõe a cultura popular como 
perspectiva de tratamento, entendo que ele cria um horizonte de visi-
bilidade para as questões em debate. 
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EXPERIêNCIAS E VIVêNCIAS NEGRAS

Aqui, a escrevivência, tal como a escritora Conceição Evaristo4 define 
seu trabalho, bem como a ideia de “mão afro-brasileira”, do artista 
plástico, colecionador de obras e curador Emanoel Araújo (1988) pro-
põe, serão as bases conceituais para tentarmos dar alguma resposta 
mais digna daquilo que se apresenta como história afro-brasileira. 
Escrevivência é a definição para o processo criativo de Evaristo, par-
tindo de sua memória afetiva e experiências enquanto mulher negra, 
criada numa favela de Belo Horizonte e que chega à universidade. 
Essas experiências são as bases para sua produção no campo da fic-
ção. Por sua vez, Emanoel Araújo define a ideia de mão afro-brasileira 
a partir da ampla participação de pretos e mestiços no fazer artístico 
em suas mais variadas linguagens, para muito além das manifesta-
ções culturais tipicamente negras. 

Um primeiro exemplo disso é o barroco, considerado a primeira 
expressão de estética nacional – ainda que uma escola europeia por 
aqui se especifique no fazer e na forma. Se o drama é uma caracte-
rística estética dessa escola, aqui ele ganha ênfase, uma vez que são 
muitos escravos que estão executando as esculturas do período, proje-
tando nesses cristos e santos um drama de sua experiência imediata, 
mediada e projetada na forma estética. Assim, a expressão do drama 
é algo latente, ganhando manifestação por meio da arte. Na pintura 
dos tetos e paredes das igrejas, esses procedimentos também se 
apresentam: as santas e santos são representadas com traços negroi-
des, com lábios grossos, narizes arredondados e estilos tipicamente 
negros, apontando, pela primeira vez, para questões nacionais. 

Os cantos de trabalhos também são expressões de questões con-
cretas, as quais marcam as vivências percebidas. Um famoso canto de 
trabalho diz assim: 

Tava durumindo cangoma me chamou 
Tava durumindo cangoma me chamou 
Disse levante povo cativeiro já acabou (JESUS, 1966). 

A palavra “cangoma” é uma possível variação da palavra bantu n’goma 
(lOPES, 2004) que significa tambor. No continente africano, ainda 

4 “[...] primeiro experimento em construir um texto ficcional 
(con)-fundindo escrita e vida, ou melhor dizendo, escrita e 
vivência” (EVARISTO apud REINA, 2016) Ocupação ecoa as 
‘vozes-mulheres’ de Conceição Evaristo. 2016. Disponível em: 
https://medium.com/revista-bravo/ocupa%C3%A7%C3%A3o-
ecoa-as-vozes-mulheres-de-concei%C3%A7%C3%A3o-
evaristo-92b684c881ce?platform=hootsuite. Acesso em 
10/06/2017. Ou seja, para Conceição Evaristo as suas 
experiências e as experiências de mulheres negras das classes 
subalternas são a “argamassa” da sua produção ficcional. 

que de maneiras diversas, o tambor tem a função social de comu-
nicação e, tocado de dada maneira, apresenta enunciados distintos. 
Assim, nessa música a polissemia do signo permite entender, por um 
lado, que é possível uma literalidade, uma vez que ao se escutar o 
tambor batendo em um dado ritmo a pessoa acordaria e decifraria, 
pelo som, que a almejada liberdade estava dada. Também é possível, 
entender uma metáfora mais elaborada, que dá sentido à uma ideia 
de alienação diante do vivido e o tambor ao anunciar a necessidade 
de se libertar desperta o sujeito para a ação. De forma desigual e 
combinada, a Academia de Belas Artes do século XIX, tão criticada 
pelas vanguardas do século XX por sua forma e conteúdo, permitiu a 
ascensão de exímios pintores negros. Estavam, de fato, submetidos às 
determinações figurativas do fazer neoclássico imposto pela acade-
mia. No entanto, e aqui residem as contradições, retrataram negros 
com uma dignidade humana irretocável, e justamente num período da 
ascensão da teoria das raças humanas. Ao contrário das vanguardas 
posteriores, não se tratava de deformações, alegorias e mitos que se 
reatualizavam; com o racismo que estereotipava para excluir e explo-
rar, na Academia de Belas Artes os negros pintores expressavam, com 
formas tradicionais, processo esse que revolucionou, à época, a repre-
sentação negra (ERBER, 2017). De forma similar aconteceu na política 
e a na literatura. Em luiz Gama, a política abolicionista e os versos 
poéticos criaram uma plataforma que difere em essência da produção 
hegemônica contemporânea. Tão emblemático quanto luiz Gama foi 
o caso de lima Barreto, a diferença residindo no fato de que as flores 
não foram em vida para o segundo. 

Em lima Barreto, sobretudo em livros como Clara dos Anjos 
(1922/2011) e Recordações do escrivão Isaías Caminha (1917/2010), 
a experiência racializada e suas contradições foram explicitadas. O 
escritor carioca só viraria cânone da literatura nacional nos idos das 
décadas de 1960-1970, quando a revisão crítica da literatura nacio-
nal vê nele uma autenticidade criativa. É mesmo interessante notar, 
nas críticas à obra do autor, aqueles que o entendem como um dos 
grandes títeres da literatura nacional. Em casos como o de Carlos 
Nelson Coutinho (2011), a envergadura da obra está na inflexão e 
apótese conclamada O triste fim de Policarpo Quaresma (1915/2011), 
obra madura, distante das primeiras reflexões de um “cidadão de cor” 
ressentido. Em Cuti (2011), ao contrário, o ápice da obra barretina 
está no conjunto da produção, que inclui os citados livros, enten-
didos como menores por Coutinho, justamente por tratarem das 
principais contradições da formação social brasileira: gênero e raça. 
O próprio samba – gênero eleito para símbolo nacional a partir da 
década de 1930, pensado como elo entre todos os brasileiros, inde-
pendentemente de classe, raça e região, passadas algumas décadas 
de sua conclamação como bastião nacional – revela, em várias letras, 
as contradições às quais a população negra urbana está submeti-
da no Brasil desenvolvimentista. Essas contradições também se 
chocam com algumas bandeiras do movimento negro, que tenta 
disputar as narrativas sobre o Brasil com o setor dominante. Essa é 
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uma possibilidade de interpretação do samba “Quantas lágrimas”, de 
Manaceia (1970): 

Ah! Quantas lágrimas eu tenho derramado/ só em saber 
Que eu não posso mais reviver o meu passado/ 
Eu vivia cheia de esperança e de alegria, /eu cantava, eu sorria/ 
Mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás/ 
Só melancolia os meus olhos trazem/ 
Ah! Quanta saudade a lembrança traz/ 
Se houvesse retrocesso na idade eu não teria saudade da minha mocidade

Em sociedades industriais, o incentivo – inclusive simbólico – é para 
os grupos que estão na produção e no consumo da mercadoria. 
Velhos não têm vez nesse tipo de sociabilidade. Aqui se revive aqui-
lo que caracteriza pensar uma nação e seus símbolos: em geral, os 
heróis têm de estar mortos. Foi assim na Europa do século XIX que 
se modernizava e atuava simbolicamente com os símbolos medievais, 
ao passo que no Brasil, e seu desenvolvimento capitalista típico, os 
heróis são mortos material e simbolicamente no decorrer do processo 
de modernização. Por outro lado, na contramão dessa perspectiva, o 
movimento social negro, no período desenvolvimentista, se rearticula 
a partir de um processo complexo, mas que parte da ideia de povo. 
Seus símbolos, entre vários outros, são os ancestrais e os mais velhos, 
guardiões da cultura. Essa simbolização e elaboração, no entanto, 
escapava à vivência e à realidade, que impunha conteúdos outros. Um 
antagonismo que produzia, e produz, certas cisões. 

ElABORAçõES

Marquei um novo encontro presencial com meu amigo psicanalis-
ta. Precisava lhe contar sobre as minhas elaborações desde aquela 
conversa. Enquanto esperava, abri uma revista e me deparei com uma 
bela crônica do saudoso Joel Rufino sobre tempo histórico e tempo 
cronológico. Na crônica, ele relata que, um dia, ao fitar as estantes de 
sua biblioteca, pensou sobre temas que ali existiam – que, mais do 
que livros, eram lembranças de vivências, projetos políticos e afetos. 

Sua memória foi longe e encontrou seus amigos de infância e ju-
ventude, todos, filhos das classes subalternizadas, tal como o grande 
historiador, mas que provavelmente não tiveram acesso a esse tipo 
de vivência. Diz assim Rufino: “Sua geração não é a mesma que a 
minha. Embora tenhamos vivido a mesma idade e vivido ao mesmo 
tempo. Ao mesmo tempo e não o mesmo tempo” (RUFFINO, 2010).
Essa crônica é certeira diante dos desafios da luta contra o racismo 
no Brasil. Houve, e há, uma necessidade constante de ontologizar a 
cultura e a política. Na sociedade de classes, a luta pela ideação e 
representação passa, necessariamente, pelas circunstâncias e ações 
humanas diante daquilo que ocorre em seu cotidiano. Desconsiderar a 
experiência, vivência e elaboração dos sujeitos, escolhendo símbolos 
em detrimento daquilo que se passa no dia a dia dos que a fizeram e a 

fazem, é cristalizar a cultura e limitar as possibilidades de emancipa-
ção. Os símbolos não podem substituir e/ou subestimar aqueles que 
ele representa. Ao final das contas, quem produziu a riqueza precisa 
ter acesso ao produto do seu labor. 

Com a chegada de meu amigo surge como um rompante a voz de 
Gilberto Gil, que sai da Jukebox instalada na parede oposta à qual eu 
estava sentado, e grita (GIl, 1994): 

Oh! Mundo tão desigual 
Tudo é tão desigual 
Ô ÔÔÔÔÔÔ! 
Oh! De um lado esse carnaval 
De outro a fome total 
Ô ÔÔÔÔÔÔÔ! 
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A psychoanalyst friend of mine once told me something quite mat-
ter-of-factly but which caught my attention, and I think that it contains 
some elements of great analytical value. “Ah, in Brazil psychoanaly-
sis will never work. The Brazilian does not like to deal with his con-
flicts.” I spent days pondering this phrase set loose in the heat of the 
conversation toward the end of that meeting, but not of that debate. 
First of all, the statement by the psychoanalyst is highly relevant, when 
we think about the way in which some historical processes were treated 
by the Brazilian population as a whole in its “civilizing march.” The dicta-
torship is a taboo theme. Slavery, then, appears to have been only a brief 
nightmare that the light of day dispelled. And here, I believe a psycho-
analytic concept is pertinent for us to bring more elements to bear in 
thinking about these questions: these processes are traumatic events.

For psychoanalysis, trauma is a controversial concept, but can be 
understood as external and internal events that can cause long-term 
pathological effects, given the intensity of their impact on the subject. 
Recalling the founder of the psychoanalytic method, in his famous text, 
“Remembering, Repeating, and Working-Through” (1914a/1990), Freud 
presents the basis of his metapsychology. Distancing himself from hyp-
nosis as a method for bringing into consciousness the forgotten events 
that gave rise to psychic discomfort, Freud presented the proposal for 
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free association, using the subject’s speech to discover what he has 
stopped recalling and which does not come to the surface because 
of an unconscious resistance. Thus, this process could be “outwitted” 
through interpretation and knowledge lead by the subject himself who, 
for his part, has the task of overcoming his censorship in regard to the 
undesirable memories.

The process of working through these traumas by revisiting history 
and pointing toward a coming-into-being that is different from what 
has operated so far is a possibility for dotting the i’s of Brazilian history. 
So, in an imaginary continuation of the conversation, my response to 
my psychoanalyst friend would be: Onward! So let’s put psychoanalysis 
at the service of history and Brazilian civilization. A revisiting, involving 
dashes of analyses of psychosocial dynamics, is the best method for us 
to create more complex narratives of what it is to be Brazilian, to work 
through the traumas, and to advance.

This is all very fine. But a poet once said: “There are more things in 
heaven and earth than are dreamt of in your philosophy.”1 Those who 
gave the syntheses were only the result of an emancipatory discourse. 
The psychology of the unconscious has already been used as a tool in 
the description of what is to be Brazilian. The problem lies in the fact 
that the first attempts that tried to describe what we are culminated 
in the forging of a foundational myth which created insurmountable, 
material, and symbolic walls for a large part of society that composes 
what is conventionally called the Brazilian people. This foundational 
myth was the myth of racial democracy. There was thus established 
in Brazil a “legend of enchanted modernity” (PAIXÃO, 2014). The 
recurring social problems are a sort of return to the repressed, an in-
surmountable evil, an onus to be paid for by the original sin of slavery. 
Genocide and mass jailing of the youth, misery, low salaries, precari-
ous working conditions, as well as lack of access to quality education 
and health care still burden the black population today. The problem 
thus lies in the fact that, for a long time, and still today for a large part 
of the black population who are distant from the debate orchestrated 
by the organized black social movement, their social grammar lacks 
the ability to attribute meaning to these experiences, thus inhibiting 
the creation of meaning that could confer a horizon of visibility. The 
impasse between subject and subjection has created a paralysis and a 
compulsion for repetition.

In a European tale, a tailor from distant lands tells a certain king 
that he could make a very beautiful and expensive set of clothes but 
only the most intelligent and wise people in his kingdom would be 
able to see them. The king liked the idea and asked him to make one 
of these outfits for him. Some time passed, the tailor did not deliver 
the clothes, and one day, tired of waiting, the king and his ministers 
wanted to see the tailor’s progress. When the weaver showed him the 
empty worktable, the king exclaimed: “What wonderful garments! 

1 Quote from Hamlet (1601), by William Shakespeare (1564-1616). 

You did a wonderful job!” Even though he saw nothing except an 
empty table, saying that he saw nothing would have been to admit, 
in front of his subjects, that he lacked the necessary capacity to be 
king. The noble men around him likewise sighed in admiration of the 
tailor’s work, as none of them wanted to be considered incompetent 
or unqualified. When they went out with the king who was wearing 
his “new clothes,” the subjects remained silent in servile complacency 
in the presence of the monarch walking around nude. The only person 
to unmask the farce was a child, who yelled out: “The king is naked!” 
(ANDERSEN, 1837/2017). Precisely a child who, together with women 
and black people, composed the triad of minorities who needed to be 
taken care of, according to nineteenth century European social theory. 
In light of the Brazilian impasses, it is necessary to once again shout 
that the “king is still naked”; the path will be the resumption of a long 
process, aimed at restoring the experience and the representation of 
the self, verifying dissonances and encounters. Repeating, remember-
ing, and working through. Thus, we will briefly discuss the proposals of 
cultural/artistic and political vanguards that dealt with the represen-
tation of the Brazilian state of being in their work, with emphasis on 
black representation.

REMEMBERING AND REPEATING I: 
AESTHETIC AND CULTURAL VANGUARDS

Brazilian society consists as a conservative modernity, with a strong 
lean toward the colonial line of the objectification of capitalism 
(CHASIN, 2004). Throughout the nineteenth century, Brazil’s goals 
included a dispute for political projects of society, with the racial and 
agrarian themes as central issues in the debates , (IANNI, 1994). The 
19th century saw the transformation of a colony into a modern nation 
state (PRADO JR., 2011). The long march toward Brazilian modern-
ization, which was structured as capitalism dependent on archaic 
and backward social relations of production, relied on a resistant and 
rebellious enslaved workforce, what some at the time thought of as a 
“black wave and a white fear” (AZEVEDO, 2004). Meanwhile, surgical 
measures were required from the national elite to articulate by means 
of repressive judicial measures, ways of restraining the actions of the 
common people. On the ideological plane, the “competent discourse” 
(CHAUÍ, 2014) of the social sciences waged a broad debate concern-
ing the country’s future, especially around the people and a civilizing 
ethos. As a colony, it was the largest modern slave-based society in the 
nineteenth century. During the Empire, it experienced the second boom 
in the slave trade, growth that lasted until around 1850. With the end of 
the transatlantic trading of human beings, there also came the dis-
placement of slaves from Brazil’s North and Northeast—regions with 
weak economic performance at that time—to the South and Southeast 
regions. In the interim, the national elite and their ideologues discussed 
what to do with the indigenous and black people. From 1870 to 1930 
eugenic thought and its outgrowths predominated, perpetuating the 
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greatest contradiction between discourse and content of the then 
young nation: “the black person, from the good slave to the bad citi-
zen” (MOURA, 1977). Conservative Brazilian thought was supposedly 
surpassed hegemonically by the modernist movement. Modernism in 
Brazil had the goal of breaking away from the previous literary, social, 
and artistic trends. The aim was to create, based on a new aesthetic 
point of view, a commitment to the country’s cultural independence. 
Heitor Villa-Lobos in music; Mário de Andrade and Oswald de Andrade 
in literature; Victor Brecheret, in sculpture; and Anita Malfatti and Di 
Cavalcanti in painting, are some of the key names from the first genera-
tion in São Paulo of the movement (ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 
2017). Between 1920 and 1930, the phase of stylistic renewal was 
consolidated under influence from European vanguards. These pro-
cedures of redefining the language of the arts were based in a strong 
interest for national issues. It was at that moment that psychoanalysis 
flourished in Brazil. Its ramifications intensified, and psychoanalysis 
was established as a trend in Brazilian intellectuality. It was no different 
in the criticism of culture: it came with the winds of the European van-
guards to sway the paths of the modernists here. These Brazilian art-
ists cited as their inspiration a society in which modernity had brought 
technical-scientific progress, urbanization, and industrialization at the 
cost of an incessant domination of nature, continuous exploitation of 
the workforce, blood, and wars. Meanwhile all of this occurred under 
the conductor’s wand of instrumentalist Enlightenment thinking. Thus, 
the impressions, feelings, origin myths, and the return to the humanis-
tic European and non-European past were responses to this concealed 
dehumanization of civilization.

In both style and content, the main focus of the vanguards was to 
criticize the 19th-century academic approach, which continued to be 
the guardian of the bourgeois triumph. This dominant class created 
monopolist narratives of human history and universalized its own par-
ticular qualities to try and spread them to the world, as part of a proj-
ect of domination. Psychoanalysis and other sources of thought critical 
to modernity are the elements that anchored these new European 
artistic schools.

In Brazil, between the last decades of the 19th century until 1930, 
the science of the unconscious took form and was diversified here. 
Some sort of symbolic glue was necessary to join this massive amount 
of peoples that were socially and economically unequal as well as 
being geographically and culturally different. The “imagined commu-
nity” (ANDERSON, 2008) of Brazil, “with its traditions to be” invented 
(HOBSBAWM; RANGER, 1984), also found in psychoanalysis a support 
for the beginning of the consolidation of the avenue that was to lead to 
a future of order and progress. The Brazilian vanguards followed paths 
similar to those from Europe They questioned the direction of present 
society and sought to know from whence we had come and to where 
we were going. They transformed what it meant to be Brazilian. They 
were going against the grain of the schools of fine arts of the previous 
century, who had produced figurative art within the established genres.

But the scope of this discussion extends beyond the visual arts 
and includes other areas. In the social sciences, the prior paradigm of 
race became that of culture. In literature, the hermetics of prose and 
poetry gave way to a writing stripped of any commitment to the official 
vernacular. In painting, in poetry, and in prose, a radical change took 
place in the making of and thinking about Brazil. A bold and progres-
sivist style developed, aimed at creating a fertile soil for the construc-
tion of modern Brazil.2 Mário de Andrade and Oswald de Andrade 
were key figures of this movement, at least in the first generation. It 
is possible to perceive a production marked by the search for what it 
is to be Brazilian, a criticism of the European cultural imposition, and 
an attempt, against the grain, to explore the meanderings of popular 
culture. Psychoanalysis became the tool for this broad yet basic study. 
Freud’s social texts, such as “Totem and Taboo” (1913), were the basis 
on which the two Andrades built the modernist proposal. Mário de 
Andrade immersed himself in popular songs, attentively observing the 
African influences in Brazilian culture. Mário’s counterpart, Oswald de 
Andrade, proposed that which was characteristic of the Brazilian state 
of being in the figure of Abapuru (ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 
2017), that is, what is typically Brazilian is not the imposition, but rather 
the capacity to “swallow” something and return it transformed. It was 
thus possible to break away from the colonial trauma by beginning 
with the natural culture and exporting it. The metaphor of Pau-Brasil 
is, in this sense, a way of thinking about Brazil in its most intimate and 
therefore more singular and universal forum. In the social sciences, 
Gilberto Freyre was one of the greatest advancers of social thought 
in relation to the discourse that was defining the meaning of Brazilian 
nationality. In his books Casa-grande e senzala (1933) and Sobrados e 
mocambos (1936), psychoanalysis is one of the schools of thought used 
by the author from the state of Pernambuco in the search for that which 
was constituting the new nation. In his first book, he tried to decipher 
the enigma of the country that was scarcely affected by the conflict 
of races when compared to the nations of Anglo-Saxon colonization. 
He used psychoanalysis not only as a telescope but also as a sickle for 
cutting away the brambles of this issue. The secret lies in the relation of 
the sadomasochistic structure between the despotic sugar plantation 
owners and their female house slaves, an encounter that resulted in 
that which is typically Brazilian: the African-Portuguese mestizo person. 
In the second book, Freyre proposes an analysis of the 19th century, a 

2 Modernism was a heterodox movement, with various trends 
since the outset. The various manifestoes of the sessions of the 
movement in the 1920s—Manifesto da poesia Pau-Brasil (1924), 
Manifesto do Verde-amarelismo (1926), Manifesto regionalista 
(1926), Revista de antropofagia (1928)—are incontestable proof 
of the internal ramifications of Brazilian modernism. Even if not 
linked precisely to modernism, various later Brazilian authors 
pursued questions raised by the pioneers of this movement.
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time of transition from colony to modernity, a different period from that 
analyzed in his first book. In the nineteenth century, the distance be-
tween the plantation big house and the slave quarters both decreased 
and increased. It decreased in regards to space and relations of power, 
but increased in terms of purposes and conflicts. The street became 
the mediator of these disputes, now with new characters: illustrious 
professionals, politicians, and intellectuals assuming new roles.

The economy gained strength and the “mulattos” began to be 
present in these antagonistic disputes. For them, independence was a 
result of this process, and here psychoanalysis comes in, it is justified 
almost as an initial process of overcoming the Oedipus complex: the 
father-metropolis needs to be negated in its essence as a potential 
inhibitor of the attainment of liberty by the insurgent son-colony.

Therefore, in regards to the process of working-through, Brazilian 
romanticism expresses the initial view of an attempt to work-through 
and define that which we are in order to contrast this with what we 
have been told about ourselves. Overall, these two works by Freyre 
show the following result: Brazil exists as a colony composed of the 
amalgam of a symbiotic clashing of three sad races, with emphasis on 
African influence, as the principal characteristic which makes Brazil 
unique. All this was forged under the wise conductor’s wand of the 
Portuguese colonist, mestizo in origin and therefore with a civilizing 
potential that includes distinct, multicultural social forms. For Freyre, 
the problem lies in the apprehension of that which we truly are by an 
intellectuality still too weak to understand the national difficulties as 
potentials. Therefore, eugenic thought and its multiple derivations are 
the greatest obstacles for projecting something based on that which 
already exists and could elevate Brazil to superior levels in the hall of 
the great nations.

It is not possible, and neither is it the goal here, to provide a more 
detailed analysis of modernism. In regards to the movement’s internal 
differences, the synthesis was an initial ideo-aesthetic expression of a 
positivation of national colonial past, whose direction as a nation went 
through not only the acceptance of the indigenous and African influ-
ences, but also their valorization as something typical and which could 
be exported to the world. This thinking broke away from the relation 
of submission that had positioned the country as a storeroom for the 
cast-off elements of metropolitan production and launched it to the 
cutting edge of an inclusive modernity.

This period was followed by aesthetic, cultural, and intellectual 
movements that renovated the modernist perspective. The 1940s and 
1950s were marked, in the construction field, by the national econom-
ic developmentalist policy and the thrust toward urbanization, that, 
although massive, were still fraught by fluctuations in political rigidity 
and often influenced by capitalist nations.

The stubborn return to finding out who we are is always repeated 
in artistic production. The generation of artists originally from Bahia 
or residing in that region, led by Jorge Amado, Dorival Caymmi, Caribé, 
and others, proposed new possibilities and widened the parameters of 

the discussion about what it is to be Brazilian. Dialoguing with Gilberto 
Freyre’s initial propositions, they presented another typical national 
character, based on the Yoruban African from Salvador and Bahia as a 
prototype of national roots, represented, above all, by the orishas (gods). 
This was the resumption of Yoruban imperialism to consider the ques-
tion of national identity. The captivating passion for the myths of the 
orishas present in the production of these renowned artists was nation-
alized then, since it found an echo in a Rio de Janeiro which also had a 
clear and strong influence of this African manifestation in the Brazilian 
diaspora (SILVA, 2017). The process is more complex than what I have 
presented here now, but it is interesting to perceive the reverberation 
of this theme in the works of Vinícius de Moraes, Baden Powell, Ronie 
Von, and others.3 However, the compulsion for repetition, added to the 
cultural ballast described above, brought about the forceful return of 
such themes around identity during the period of the military dictator-
ship, which began in 1964. The efforts at working-out the new trauma 
was the aim of the tropicalia project, and this had a direct relation to 
the modernist movement. Even though psychoanalysis as a theoretical 
apparatus was not directly present, the themes and subjects that had 
been worked on by the first vanguard generation returned.

On the one hand, there is the rereading of Lusotropicalism con-
ducted by Gilberto Freyre, who in the 1960s had already been estab-
lished as a conservative intellectual linked to the neocolonial project in 
Africa undertaken by Portuguese dictator António de Oliveira Salazar. 
Freyre was also a fan of the Brazilian military regime. Tropicalism thus 
proposed a resignation to tropical modernity, but in contrast to the 
authoritarian developmentalist policy that was being carried out by the 
military dictatorship and espoused in Freyre’s Lusotropicalism. The 
theory of antropofagia was the key inspiration for the Brazilian counter-
cultural movement.

The phonographic record Tropicália ou Panis et circenses (1968) 
presented a mosaic of themes, forms, and contents. Dunn had this to 
say about tropicalism:

[...] The tropicalistas proposed a broad criticism of Brazilian modernity, which 
contested dominant constructions of national culture. Instead of exalting the 
people as an agent of a revolutionary transformation, the songs tended to 
concentrate on the daily frustrations and desires of the common people living 
in the cities. The tropicalistas ultimately promoted the attitudes, styles, and 
discourses of an emergent counterculture in regard to race, sex, sexuality, and 
personal freedom (DUNN, 2008, p. 20).

From that point on, there was a new attempt at reinventing Brazil based 
on our raw materials. The two main exponents of the tropicalia move-
ment, Caetano Veloso and Gilberto Gil, encouraged and corroborated 

3 Cf. Os afrosambas (1966), by Baden Powell and Vinicius de 
Moraes, and Cavaleiro de aruanda (1972), by Ronnie Von. 
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with the flourishing Afro-Brazilian cultural trends, especially the afoxé 
musical movement in Bahia. They also served as mediators for connec-
tions between the national and international Afro-cultural movements 
of that period. That period saw the resurgence of the contemporary 
black movement, this time reaching international platforms. Here we 
have a meeting of the waters, a coming together of the vanguards of 
the cultural movement and the political movement (Ibid.). We thus move 
on to the representative project of the black movement.

REMEMBERING AND REPEATING II: 
VANGUARD POLICIES

In the field of activism, the black press of the twentieth century pro-
moted a counterhegemony, which only gained wider appeal in 1978, 
with the resurgence of the black movement organized on political plat-
forms. Even so, the newspapers O Menelick and O clarim da alvorada, 
among others, were experiments in engaged writing and communica-
tion, and were based on the immediate experience of black men and 
women and proposed changes in the 1920s and 1930s.

The experiments of the collaborative newspapers of the black com-
munity culminated in the rise of the Frente Negra Brasileira [Brazilian 
Black Front], which began to gather steam widely, with a significant 
number of members. In the content of the newspapers that preced-
ed it, and even in the movement’s official publication, the themes 
had an integrationist perspective. Its first contestation, TEN (Teatro 
Experimental do Negro) [Black Experimental Theater], proposed a 
reworking-through by means of theater, to allow working-class black 
men and women to play a different role other than their immediate 
ones and to conceive of other life experiences.

Heading up TEN were two eminent intellectuals: on the one hand, 
Guerreiro Ramos and his participation as an intellectual who not only 
denounced racism and overcame it, but also contributed to the devel-
opmentalist Brazil in vogue; on the other, Abdias do Nascimento, who 
epitomized the integration of the Brazilian antiracist struggle, with 
his international counterparts. O Brasil na mira do pan-africanismo 
(NASCIMENTO, 2002) provided more resources for thinking about 
black activism in Brazil. The various currents of pan-Africanism, the 
négritude movement, the South African black awareness movement, the 
struggle for civil rights in the USA, the wars for liberation on the African 
continent, and the first expressions of struggles by African immigrants 
on the European continent were the broth of this abundant soup of 
Brazilian antiracism in the second half of the twentieth century. However 
it was not without its contradictions. The ideas of the black people 
leveraged the confrontation of racism. The idea of integration, in the pre-
vious molds, was no longer adequate for the antiracist project. While the 
idea had previously been to conceive and project a Brazilian black and 
racial democracy as the spring from which to propel this leap, from the 
1960s onward the black movement was perceived as a further link in the 
international antiracist struggle: black peoples of the world, unite!

The double condition of the black person became established as 
a powerful counter-hegemonic element, able to implode the ambi-
guities and contradictions of the obsessive idea of national identity. 
This meeting of the waters flowed into something powerful and rich: 
on the one hand, the new modernist trends that gave rise to tropi-
calism; on the other, the intense power of the international antiracist 
struggle. In Brazil, an idea of a people within a territory developed. To 
be black-African was the new platform of the black movement and 
rediscovering Africa in ourselves was the first banner of the national 
version of the international antiracist struggle, the soil of challenges. 
O genocídio do negro brasileiro [The Genocide of the Brazilian Black] 
(NASCIMENTO, 1978/2016) produced a Negro revoltado [Revolted 
Black] (NASCIMENTO, 1968) like Zumbi and Dandara.

Here the recovery was in the culture of the maracatu carnival 
dancing, in the samba of the terreiros, in Candomblé and in other “pure” 
traditions of the African person metamorphosed into a captive, who 
responded by self-Africanization and by becoming a black person lib-
erated in body and soul. The symbols of this struggle were thus chosen, 
and the orishas were the great bastions of this black aesthetic and 
cultural resistance from the other side of the Atlantic. The determina-
tion of the dialect, however, is an imperative. By negating the hegemo-
ny, the black movement affirmed questions which, in a third movement, 
negated the continuous experience of the mass of proletarianized black 
men and women, or black agrarian workers. Clovis Moura provides an 
apt analysis of this:

(...) In 1944 there arose the Teatro Experimental do Negro, led by Abdias do 
Nascimento. It was, in fact, a group that presented blackness with an outlook 
of awareness, desiring through ideology to organize the black people in Brazil. 
The movement also published the newspaper Quilombo which expressed 
TEN’s thoughts and aims. But, what did this group present to the larger 
marginalized black community in the favelas, on the cocoa and cotton farms, 
on the sugar plantations, in the squatters settlements and slums of the large 
cities? Nothing (MOURA, 1983, p. 103).

And now? We are trying another path to resolve these antinomies. 
Here, Argentine psychologist Alfredo Moffatt can help us. In the 1980s, 
he published the classic Psicoterapia del Oprimido [Psychotherapy of 
the Oppressed] (1981), in which he espouses a popular and social clinic 
dedicated to the Argentine and Latin American working class. To this 
end, he proposed nontraditional methods, with group therapy, insert-
ing popular culture as a mediation in the psychiatric and psychological 
treatment. Moffatt made a transformative and reinvigorating theoret-
ical proposition of the classical perspectives that came from Europe. 
About Freud, he said: “If, for example, Freud’s theory about the Oedipus 
complex helps to explain the family relations in the favela, we will use it. 
If, on the contrary, we find that the matriarchal structure of the mar-
ginalized family makes that theory useless, we will modify it or look for 
others” (MOFFATT, 1981, p. 10). I believe it is a relevant alternative to 
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approach the problems raised here by trying to solve them here. When 
popular culture is proposed as a perspective of treatment, I understand 
that it creates a horizon of visibility for the issues under debate.

BLACK LIFE AND EXPERIENCE

Here, escrevivência [experiwriting], as writer Conceição Evaristo4 de-
fines her work, as well as the idea of an “Afro-Brazilian hand” proposed 
by artist, art collector, and curator Emanoel Araújo (1988), will serve 
as the conceptual basis for us to attempt to give a better response for 
what is presented as Afro-Brazilian history. Escrevivência is the defi-
nition for Evaristo’s creative process, based on her affective memory 
and experiences as a black woman raised in a favela in Belo Horizonte 
who made it to a university. These experiences are the bases for her 
production in the field of fiction. Emanoel Araújo defines the idea of 
the Afro-Brazilian hand based on the broad participation of black and 
mixed-race people in artistic practice in a wide range of art genres and 
media, beyond the typically black cultural manifestations.

A prime example of this is the baroque, considered the first au-
thentically Brazilian artistic expression—even though its practice and 
form is referred to by the name of a European school. Drama is an 
aesthetic characteristic of the school. Here it gained emphasis, since 
it was the work of many slaves that actually executed the sculptures of 
the Baroque period in Europe, projecting onto these Christs and Saints 
a drama of their immediate experience, mediated and projected in an 
artistic way. Thus, the expression of drama is a latent thing, gaining 
manifestation through art. In the paintings on the ceilings and walls 
of churches, these procedures are also present: the female and male 
saints are depicted with black traits such as large lips, rounded noses, 
and typically black styles, once again pointing to national issues.

Songs typically sung by workers are also expressions of concrete 
issues, which mark the perceived experiences. A famous work song 
goes like this:

Tava durumindo cangoma me chamou 
Tava durumindo cangoma me chamou 
Disse levante povo cativeiro já acabou 

4 “[...] first experiment in constructing a fictional text (con)
fusing writing a life, or stating a better, writing and experience” 
(EVARISTO, cited in REINA, 2016) “Ocupação ecoa as ‘vozes-
mulheres’ de Conceição Evaristo. 2016.” Available at: <medium.
com/revista-bravo/ocupa%C3%A7%C3%A3o-ecoa-as-vozes-
mulheres-de-concei%C3%A7%C3%A3o-evaristo-92b684c8
81ce?platform=hootsuite>. Accessed on June 10, 2017. That 
is, for Conceição Evaristo her experiences and experiences of 
black women of the subaltern classes are the “cement” of her 
fictional production. 

[I was a-sleeping the congoma called me 
I was a-sleeping the congoma called me 
it said get up people the captivity is over] (JESUS, 1966).

The word “cangoma” is possibly a variation of the Bantu word n’goma 
(LOPES, 2004) which means drum. On the African continent, although 
in different ways, the drum has a social function of communication 
and, played in a certain way, makes different announcements. Thus, 
the song can actually convey two different meanings. On the one hand, 
the meaning can be literal, where the person wakes up and deciphers, 
through the sound that the yearned-for freedom has already arrived. It 
is also possible to understand a more elaborate metaphor, where there 
is an alienation in regard to experience and the drum announces the 
need to become free, awakening the subject to action. In a dissimilar 
way, the Academia de Belas Artes of the nineteenth century, much 
criticized by the vanguards of the twentieth century for its form and 
content, allowed the ascension of excellent black painters. They were 
submitted to the figurative determinations of the neoclassical practice 
imposed by the academy. Nevertheless—and here reside the contradic-
tions—they portrayed black people with an unsurpassed human dignity, 
and precisely in a period of the rise of the theory of human races. 
Unlike the later vanguards, that approach was not concerned with the 
updating of deformations, allegories and myths, with the racism that 
used stereotyping to exclude and exploit. At the Academia de Belas 
Artes the black painters expressed, with traditional forms, a process 
that revolutionized, at that time, the black representation (ERBER, 
2017). A similar development took place in politics and literature. In Luiz 
Gama, abolitionist politics and poetic verses created a platform essen-
tially different from the contemporary hegemonic production. Just as 
emblematic as the case of Luiz Gama was that of Lima Barreto, the dif-
ference being that the latter only received his accolades posthumously.

Lima Barreto, especially in books like Clara dos Anjos (1922/2011) 
and Recordações do escrivão Isaías Caminha (1917/2010), the racial-
ized experience and its contradictions were made explicit. The Rio 
de Janeiro writer only entered the canon of national literature in the 
1960s and 1970s, when the critical review of national literature saw in 
him a creative authenticity. It is also interesting to note, in the criti-
cisms of the author’s work, some understand him as one of the great 
puppets of national literature. In cases such as that of Carlos Nelson 
Coutinho (2011), the breadth of the work lies in the turning point and 
acclaimed collective bone setting constituted by the book O triste fim 
de Policarpo Quaresma (1915/2011), a mature work, far removed from 
the first reflections of a resentful “citizen of color.” In Cuti (2011), on the 
contrary, the apex of Barreto’s work lies in his overall production, which 
includes the cited books, understood as lesser ones by Coutinho, for 
treating the principal contradictions of the Brazilian social formation: 
gender and race. Samba was the genre chosen as the national symbol 
from the 1930s onward and was considered a connection that linked all 
Brazilians regardless of class, race, or region. However, some decades 
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after its establishment as a national bastion, samba music revealed in 
the lyrics of various songs the contradictions to which the urban black 
population was submitted in Brazil’s developmentalist period. These 
contradictions also clashed with some banners of the black movement, 
which tried to dispute the dominant sector’s concerns of the narratives 
of Brazil. This is a possible key for the interpretation of the samba 

“Quantas lágrimas” by Manaceia (1970):

Ah! Quantas lágrimas eu tenho derramado/ só em saber 
Que eu não posso mais reviver o meu passado/ 
Eu vivia cheia de esperança e de alegria, /eu cantava, eu sorria/ 
Mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás/ 
Só melancolia os meus olhos trazem/ 
Ah! Quanta saudade a lembrança traz/ 
Se houvesse retrocesso na idade eu não teria saudade da minha mocidade 
 
[Ah! So many tears I have spilled/ only in knowing 
that I cannot relive my past/ 
I lived full of hope and joy,/ I sang, I smiled/ 
But today I no longer have the joy of past times/ 
Only melancholy do my eyes bring!/ Ah! So much longing the memory brings/ 
If age went backward I would not miss my youth so much]

In industrial societies, the incentive—including the symbolic incen-
tive—is aimed at the groups that are involved in the production and 
consumption of merchandise. Old people do not have this sort of 
sociability. Here, what characterizes how a nation and its symbols are 
conceived is revived: in general the heroes need to be dead. That is 
how it was in nineteenth-century Europe, which was modernizing and 
acting symbolically with the medieval symbols. While in Brazil, and its 
typical capitalist development, the heroes are materially and symbol-
ically dead in the course of the process of modernization. Running 
counter to this perspective, the black social movement in the devel-
opmentalist period, was rearticulated based on a complex process 
and the idea of the people. Its symbols, among various others, are the 
ancestors and the oldest living people, the guardians of culture. This 
symbolization and working-through, however, lay outside reality, which 
imposed other contents. It was an antagonism that produced, and 
produces, certain schisms.

STRATEGIES OF WORKING-THROUGH

I arranged for another in-person meeting with my psychoanalyst friend. 
I needed to tell him about my thoughts since that conversation. While I 
was waiting, I opened a magazine and read a beautiful article by a nos-
talgic Joel Rufino about historical and chronological time. In that article, 
he told how one day, looking at the shelves in his library, he thought 
about themes that existed there, which, more than books, were memo-
ries of experiences, political projects, and feelings.

His memory traveled far and found his friends of his childhood and 
teenage years, all children of lower classes, like the great historian him-
self, but who probably did not have access to this same sort of experi-
ence. Rufino put it like this: “Their generation is not the same as mine. 
Although we have lived to the same age and lived at the same time. 
At the same time and not at the same time” (RUFFINO, 2010). This arti-
cle is very apt in light of the challenges of the struggle against racism in 
Brazil. There was, and is, a constant need to ontologize culture and pol-
itics. In the society of classes, the struggle for ideation and representa-
tion necessarily passes through human actions and circumstances in 
face of what occurs in day-to-day life. Disregarding the experience, the 
life and the subject’s process of working-through their collective past, 
choosing symbols in detriment to what takes place in the day-to-day 
life of those who made and make it, is to fossilize culture and limit the 
possibilities of emancipation. The symbols cannot substitute and/or 
underestimate those whom they represent. Ultimately, who produced 
the wealth needs to have access to the product of his or her labor.

With the arrival of my friend there arose like a fury the voice of 
Gilberto Gil, coming from the jukebox installed on the wall across from 
where I was seated, shouting (GIL, 1994):

Oh! Mundo tão desigual 
Tudo é tão desigual 
Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô! 
Oh! De um lado esse carnaval 
De outro a fome total 
Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô! 
 
[Oh! Such an unequal world 
Everything is so unequal 
Aw Aw Aw Aw Aw Aw! 
Oh! On the one hand this carnival 
On the other total hunger 
Aw Aw Aw Aw Aw Aw!] 
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As imagens às quais atribuímos a carga de tratar de nosso escravis-
mo parecem desempenhar um papel central no jogo ideológico que 
sustenta seus desdobramentos contemporâneos, principalmente 
por meio da manutenção da sensação de um afastamento de nosso 
passado, “tempos idos” em que escravizávamos uns aos outros. Este 
pequeno ensaio se serve de duas pistas iniciais para uma compreen-
são destas representações, tendo em vista as questões implicadas no 
processo de edição do Projeto Contracondutas.

Em sua fala no Seminário Contracondutas, luis Felipe de 
Alencastro, na tentativa de oferecer aos ouvintes referências que aju-
dassem a explicar certas peculiaridades do escravismo no Brasil, citou 
dois objetos passíveis de análise complementar às referências teóri-
cas de sua disciplina. O primeiro era uma fotografia feita por Vilella 
no Recife, por volta de 1860, em torno da qual nasceu um curto texto 
de Alencastro, denominado “Epílogo”, parte do volume II da História 
da vida privada no Brasil (1997), organizado pelo próprio historiador. 
O texto coloca o caráter emblemático desta imagem para a represen-
tação do escravismo no Brasil. Evidência disso é a frase de abertura, 
que se refere diretamente ao corpo da imagem, como se a desnudas-
se.1 Tanto o texto quanto a imagem a que este se refere estão longe de 
ser mero apêndice da visão de história que guia o livro.

1 “De corpo inteiro, a imagem da capa do volume”.
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APêNDICE

Apêndice, no entanto, foi a palavra que me veio assim que vi a foto, 
como uma legenda. Aderindo involuntariamente ao procedimento uti-
lizado por Barthes em seu A câmara clara (1980/1984), como se fosse 
possível adicionar mais esta imagem à costura narrativa que confec-
ciona os dois conceitos, punctum e studium, que se alternam e, de cer-
to modo, se complementam em seu livro. Studium, neste caso, como o 
plano das diversas situações que envolvem a escravidão, ou o escra-
vismo, como faz questão de diferenciar Alencastro em seus seminá-
rios, abrangendo inclusive o que nos escapa, ou o que, faltante, serve 
de esteio à cegueira necessária para o jogo que sustenta o escravismo. 
E punctum, esta pontuação: uma fisgada que marca. Barthes usa o 
termo “furo”, o que me leva a associar nossa relação com seu texto ao 
atravessamento, no jogo instaurado por esta imagem, provocado pela 
percepção do contato entre o ombro desta mulher que nos olha sem 
nos ver e o rosto preciso do menino – o lugar de uma certa “intimida-
de”, como descreve Alencastro. 

Alencastro diz ter deixado estrategicamente, durante algum 
tempo, a foto em cima de sua mesa de trabalho, coletando impressões, 
reações e reflexões sobre a imagem dos colegas com quem mantinha 
interlocução próxima. Teria sido, aliás, de Rodrigo Naves a frase que 
fecha o texto – “Quase todo o Brasil cabe nesta foto”.

A especificidade da fotografia enquanto mídia apresenta suas 
demandas, as quais, ao mesmo tempo, se colocam como imposição 
técnica e jogo revelador das dinâmicas sociais. “Na época era preci-
so esperar no mínimo um minuto e meio para se fazer uma foto.” (...) 
“Talvez por sugestão do fotógrafo, talvez porque tivesse ficado cansa-
do na expectativa da foto, o menino inclinou-se e apoiou-se na ama”.

Isto nos diz, inequivocamente, de uma intenção do fotógrafo? 
Talvez diga mais sobre um limite e como esta limitação, aparentemen-
te um pressuposto “meramente” técnico, é apropriada pelos saberes 
dos agentes envolvidos, uma solução do e para o visível.

Deste furo, fisgada ou ponto, vaza a possibilidade de uma reflexão 
sobre o que pode ser para nós o studium, visto que é essa intimidade 
dúbia, ambivalente, que a amplitude do tema ainda podia escamotear, 
e que agora escorre e, deste modo, se evidencia. O ponto de vista do 
observador, que passa a conter e admitir a complexidade das grandes 
questões e narrativas, é simultaneamente implicado em suas mais 
pontuais e ubíquas consequências. De observador a sujeito, passa a 
enxergar sua própria incapacidade de ver. 

“Apêndice”, então, talvez dê conta deste apoiar-se... Mas quem 
seria apêndice de quem? Esta escolha que privilegiaria um recorte, o 
excludente, me parece também subjacente ao texto de Alencastro: 
sabemos que o corpo da ama é feito de apêndice ao de seus senho-
res, um prolongamento dado a preencher e ampliar em competência 
o que falta, ou não compete aos seus corpos: amamentar, abraçar, 
cuidar… Por outro lado, a foto planifica os corpos, por meio de sua 
composição, fundindo os contornos destas duas figuras, de modo 
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obras por este fio condutor, o vislumbre, segundo o autor, de uma 
certa “dificuldade da forma”, que perpassaria boa parte da produção 
artística brasileira. O ensaio sobre Debret é o único que cita referên-
cias seguindo o regramento acadêmico, ou, como diz o crítico, “como 
manda o figurino”, como se ali fosse possível verificar a tese que se 
desenha por todo o livro. Para Naves, como se lê no prefácio do livro 
Debret caiu do céu, uma análise atenta às relações entre a produção 
de arte e as relações sociais, a partir da percepção, é também dis-
parada pela interlocução com Alencastro e outros autores, do papel 
exercido pela condição de ganho a que estavam submetidos muitos 
dos escravos retratados por Debret em suas aquarelas e desenhos: 

Alugados a terceiros ou realizando tarefas por jornadas para seus senho-
res, os negros tinham a praça pública como seu ambiente de trabalho. (...) 
Incumbidos por seus donos de uma enorme variedade de tarefas, esses 
negros de ganho precisavam em geral prestar contas de seu trabalho apenas 
ao fim do dia, quando deveriam entregar-lhes uma soma preestabelecida. (...) 
Dispensados de prestar satisfação de seus passos, moviam-se pela cidade 
atrás de serviço e de fregueses (AlENCASTRO, 2001).

Esta particularidade, no Rio de Janeiro, da dinâmica entre o espaço 
urbano e os negros de ganho, aponta para uma identidade própria 
das relações entre senhores e escravos, e oferece uma chave de 
interpretação do trabalho de Debret que afasta a leitura complacente 
destas cenas:

Quem percorresse estas ilustrações distraidamente, desconhecendo as 
particularidades da sociedade brasileira, provavelmente deixaria de notar, 
numa primeira vista, o peso do escravismo. Sem dúvida, várias figuras logo 
o fariam lembrar em que sistema estávamos. As correntes, as máscaras de 
metal, os colares de ferro e as cenas de punição rapidamente o trariam de 
volta à realidade do cativeiro. Mas aquela impressão de movimento e viva-
cidade tinha sua cota de verdade. A convivência entre trabalho servil e um 
certo desembaraço no trato marcava a cidade do Rio de Janeiro. A conquista 
dos fregueses, a combinação de negócio e sedução levava repetidamente a 
uma suspensão momentânea do caráter compulsório do trabalho, tingindo-o 
de denguices. A necessidade de obter uma soma ao final do dia – cuja falta 
era paga com pancada – forçava homens e mulheres a um comportamento 
dúbio, mescla de espontaneidade e cálculo. A perspectiva do castigo, unida 
a uma atividade com forte apelo pessoal – a venda de quitutes, refrescos 
e frutas, a oferta de serviços em que simpatia e aparência individual de-
sempenhavam o seu papel –, conduzia os escravos a atitudes forçosamente 
capciosas (NAVES, 2011).

Tal dubiedade, modo contradito de nosso funcionamento, é apagada 
pela leitura que quer sobrepor um de seus lados, o de certa graça e 
desenvoltura, ao todo, exaltando a malemolência como valor, pre-
sente em muito de nosso imaginário autoconstruto enquanto nação. 
Um retrato que poderia atestar a tal “cordialidade” de nosso povo, 
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que esta mancha clara que se apoia – e para isso parece depender 
do volume escuro, centrado, e estável (como uma peça de mobília 
antiga) – é visualmente exposta como lateral, a chegar com certo 
atraso à narrativa que a envolve. Sua minoridade dependente tende a 
enganar. O vulto ao qual se refere o texto como uma primeira con-
figuração de mundo do ponto de vista da criança, se reconfigura na 
composição fotográfica em seu contraste, com os claros e escuros 
sob um mesmo contorno. Seria o caso de rasurar a legenda, pas-
sando o termo de “Apêndice” a “Parasita”, ou, antes, deixar que uma 
percepção da dupla dependência entre as duas figuras nos incomode 
um pouco mais? Poucas imagens, com efeito, acolhem contradições 
desta ordem de complexidade. 

UM QUASE

Foi por conta do “quase” da frase pinçada do texto de Alencastro 
que tive de importunar Rodrigo Naves com uma entrevista, em-
bora meu pretexto anunciado fosse Debret. Naves diz já não se 
lembrar dos detalhes de sua primeira reação à foto mostrada a ele 
por Alencastro, mas reiterou o poder de síntese de imagem, que 
considera de fato elucidativa. Enquanto esperava pelo reencontro 
com Naves, imagens de Debret que já haviam aparecido nas pesqui-

sas iconográficas iniciais para o site Contracondutas 
voltavam agora trazidas por alguns colaboradores como 
ilustrações para situações de trabalho escravo. 

As aquarelas de Debret parecem ter assumido o 
papel de resposta automática ao tema da escravidão no 
Brasil. Habitam nossos livros de história já por hábito, 
e muitas vezes de modo pouco crítico, supostamente 
singelas e aquosas, como registros desinteressados de 
uma vida pregressa do país, dos tais “tempos idos” em 
que aqui havia escravos. Tal displicência não sobrevive ao 
primeiro parágrafo do ensaio “Debret, o neoclássico e a 
escravidão”, que se inicia nos apontando o jogo intrincado 
de rebatimentos e contradições de que é feito o espaço 
no qual adentramos, e em que ainda nos encontramos de 
certa forma. 

“A menção [presente no título da aquarela, “O primei-
ro impulso da virtude guerreira”] ao ideário neoclássico 
não indica um ideal a ser alcançado, estabelecendo, 

antes, um contraste irônico”. “No Brasil” continua Naves, se referindo a 
Debret, “seria preciso encontrar uma forma que revelasse de maneira 
sutil uma realidade em tudo diversa da situação da França revolucio-
nária. Idealidades formais não saberiam lidar com uma realidade total-
mente estranha a seus pressupostos. É isso que essa aquarela resume 
a perfeição” (NAVES, 2001).

Antes deste, Naves já havia escrito os demais ensaios que com-
põem A forma difícil, estudos sobre outros artistas referenciais para 
a produção artística brasileira, e realizado a problematização de suas 
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convenientemente empurrando contradições e tensões constitutivas 
destas cenas para um campo de idealizações. 

Uma das aquarelas que a meu ver é das mais eloquentes sobre 
algumas das contradições que nos constituem é Oficial da corte 
chegando no palácio (1822), a começar pelo título que, a exemplo da 
análise que inaugura o ensaio de Naves, promete a neutralidade de 

uma descrição que é desmentida logo a seguir pela 
visão da figura central – não a do oficial, como seria 
de se esperar –, mas a de sua escrava, que carrega 
atrás dele as armas que lhe outorgam simbolicamen-
te autoridade, a exemplo de um seu similar, indicado 
à direita da imagem. Ele carrega apenas a sombrinha 
que parece ter lhe atenuado o esforço exigido pela 
caminhada. lança, chapéu e florete, em seu corpo 
comunicam sua posição social. Nas costas da mulher 
que o segue são apenas um fardo, e ele a liberará 
deste encargo assim que render seu colega. O caráter 

cenográfico do poder instituído no país, enfrentado por Debret como 
problema, no sentido de um evidente descompasso entre forma e 
conteúdo no campo estético-político, é trabalhado aqui, num jogo 
mais exposto de representação, visto que a rua, espaço público à vis-
ta de todos, faz o papel de bastidor do palácio. A legenda da edição 
informa que o desenho não foi utilizado no livro de Debret.

ENTRE DOIS MUNDOS

Não seria também a condição de ganho, que obviamente se aplica-
va de modo muito diverso aos escravos, o contorno que toca e se 
cola à função exercida pelo próprio Debret naquele momento? Seria 
pertinente entendê-lo como uma figura que anuncia a do artista 
viajante contemporâneo, internacional? Naves rejeita esta definição: 
“Internacional, não. Estava perdido entre dois mundos e só existe 
para nós”. Para Naves, Debret foi o único artista, dentre os viajantes 
da chamada missão francesa, que pôs sua concepção de arte em 
xeque. Reitera também que nossos artistas do período colonial eram 
negros em sua maioria, ligados a uma tradição artesanal. Outro gru-
po de artistas brancos passa a existir para nós a partir da fundação 
da Escola Nacional de Belas Artes, em um processo, diga-se, clara-
mente civilizatório.

Mas ao reorganizar as associações que fiz ao longo da conver-
sa, rearticulo minha hipótese: o livro Viagem pitoresca e histórica ao 
Brasil, um relato de viagem produzido por Debret, que contém as 
gravuras produzidas a partir das aquarelas feitas em sua estadia de 
quase dezesseis anos no país, carrega talvez algo desta competência 
do seduzir, de uma narrativa que joga com o modo pelo qual o outro, 
europeu, pretende enxergar nossa sociedade, ao mesmo tempo em 
que oferece a novidade de um olhar de convívio íntimo, testemunhal. 
Vendia, portanto, uma imagem do Brasil que dependia também da 
imagem do próprio Debret enquanto artista. Essa posição que o 

obriga a, sob sua conta e risco – e apartado já da condição de apa-
drinhado oficial que antes lhe dera certas garantias –, elaborar um 
produto que contenha esta visão de estrangeiro, não o aproximaria da 
condição de empreendedor de si em que estão alocados os artistas 
de hoje? Esse artista que, “perdido entre dois mundos”, vive do que 
vende e não apenas do que produz, e do qual o próprio sucesso de-
pende de sua competência em manter com seus compradores certa 
familiaridade distanciada, do saber criar vínculos efêmeros com sua 
potencial clientela em um curto espaço de tempo – mas sem denotar 
total pertencimento, embora haja também o desejo do comprador de 
se sentir parte do circuito por meio da compreensão que é capaz de 
ter daquilo que coleciona, sendo o adquirir já um estágio para esta 
compreensão – não o liga, enquanto personagem, a uma forma de 
trabalho que depois se sistematiza e vulgariza? Acima de tudo, o que 
me parece comum a vários outros personagens que fomos recupe-
rando como exemplos ao logo da entrevista, entre críticos e artistas, é 
que, por mais talentosos que fossem, estiveram continuamente sujei-
tos à pauperização iminente, por falta de qualquer rede de proteção 
costurada nem pelo Estado, nem por instituições sociais, tampouco 
por um mercado estruturado. Naves reage a essa descrição com uma 
sentença: “Neste sentido este país mudou muito pouco”.

Após a conversa com Naves, a reflexão proposta por Alencastro 
no final de “A pena e o pincel”, ensaio que compõe edição de Rio de 
Janeiro cidade mestiça (no qual, aliás, ele menciona também a preo-
cupação estratégica quanto às boas relações sociais por Debret em 
nome das necessidades de sua pesquisa), ganhou para mim novo 
sentido: “Na medida em que alguns destes impasses [da sociedade 
brasileira nascente] permanecem até hoje, Debret merece ser consi-
derado como um artista perfeitamente integrado ao destino do Brasil 
contemporâneo. Como um pintor brasileiro” (AlENCASTRO, 2001).

QUASE AINDA

A segunda pista deixada por Alencastro em sua palestra foi o con-
to de Machado de Assis, “Pai contra mãe” (MACHADO DE ASSIS, 
1906/1994), colocada por ele como narrativa emblemática da fratura 
social que constitui a sociedade brasileira, instituída pelo escravis-
mo. Complementar à leitura do conto, que faz referência direta à 
escravidão, e no processo de edição da editoria que desenvolvi no site 
Contracondutas, chegaram a mim o artigo “Machado de Assis: pele, 
roupa e os bancos indispensáveis”, de Carlos Pires, e “A herança da 
escravidão”, capítulo do livro de Selma Vital que discute como o tema 
da escravidão se evidencia na obra machadiana, “Quase brancos, qua-
se pretos: representação étnico-racial no conto machadiano”:

“O caso da vara” (...) e “Pai contra mãe” (...) são os contos geralmente lem-
brados quando se buscam textos conectando Machado de Assis ao tema da 
escravidão. (...). Mais comumente lidos como crítica e análise do egoísmo 
humano, um tema recorrente na obra machadiana, os contos em questão 
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testam a conduta ética de seus protagonistas. (...) Damião e Candinho (...) 
devem fazer, cada qual, uma escolha delicada e, visando o benefício próprio, 
os dois acabam prejudicando alguém. Nenhum dos personagens é um clássi-
co vilão ou particularmente mau (...). No entanto, como Dixon observou, ao 
desestabilizar a imagem do protagonista, Machado parece desafiar a confor-
tável posição do leitor (VITAl, 2012, p. 97-98).

Vital associa o mérito do deslocamento ideológico obtido por 
Machado à técnica de espectador (apontada antes por Antônio 
Candido), utilizada em função de seu interesse em desenvolver um 
flagrante objetivo, um ponto de vista mais próximo da crônica, ainda 
que a partir da exploração da forma do conto. O conto, no entanto, se 
distanciava da crônica de então por, além de apresentar uma situa-
ção específica, buscar no leitor uma reação ou efeito potencializado. 
Neste sentido, a apropriação do formato crônica, “que pode mudar 
de assunto a cada linha”, me parece algo análoga à opção de Debret 
pela aquarela – ainda que resguardada a enorme diferença entre os 
processos de criação de ambos e a complexidade das relações entre 
tais criações e seus respectivos contextos. Abandonar as formas mais 
“sisudas” (termo que Naves usa para descrever a pintura em relação à 
aquarela de Debret) e apropriar-se de formas mais flexíveis de repre-
sentação e registro parece ser pressuposto para que o enfrentamento 
das demandas de representação feitas por novas dinâmicas sociais e 
políticas que se colocam tanto para Debret como para Machado, cada 
um em seu momento histórico específico.

Mas como esta apropriação ambivalente daria conta de um tema 
que se coloca anacronicamente, visto que estes contos são publicados 
após a abolição da escravidão? Justamente: 

Enquanto o leitor médio, contemporâneo de Machado, pode suspirar aliviado, 
reconfortado pela ideia de que situações como as descritas no conto perten-
cem ao passado escravista, o leitor machadiano mais experimentado teria de 
perceber que a correlação de forças representada no conto talvez continuas-
se existindo, como um elefante na sala de visitas (Ibid., p. 101).

Tal intercâmbio entre as posições de narrador e personagem – um 
narrador que se coloca a certa distância e um personagem que se 
vê obrigado a tomar posição quanto às contradições em que vive, e 
das quais participa – possibilita o manejo de uma dinâmica complexa 
que abrange o ver, o presenciar e o saber. O reconhecer a si em seu 
próprio lugar social. 

O personagem que deve se posicionar, neste caso, é Candinho, 
um homem sem posses e sem ofício que se torna caçador de escra-
vos fugidos em busca de recompensa, e que vê seu “negócio” se tor-
nar cada vez mais competitivo, a ponto de, ao ver nascer seu primeiro 
filho, decidir em conjunto com a esposa (e por pressão da tia que 
mora com o casal) abandonar a criança à roda dos enjeitados. Mas a 
caminho da roda, Candinho reconhece Arminda, uma escrava fugida 
pela qual há uma recompensa alta e, sem hesitar, a captura, ainda 

que a escrava, ao ser restituída a seu senhor, aborte a criança que 
carregava – ela mesma o avisa de sua condição, ao tentar sensibilizar 
seu captor. No entanto, Candinho é incapaz de identificar a situação 
da escrava como semelhante à sua mesma, e o protagonista encerra 
sua breve reflexão sobre o que ocorrera com a justificativa de que 
“nem todas as crianças vingam”. 

Vital rejeita uma moral resultante de uma luta entre iguais, como 
o título do conto pode sugerir: 

Eu argumento que o título, tanto quanto a igualdade do embate, seja en-
ganoso (...). [Trata-se de] uma disputa que não pressupõe igualdade entre 
os combatentes. Embora seja evidente que a precariedade da situação de 
Candinho o situa mais próximo de Arminda do que do senhor que a possui, o 
pai Candinho pode sobrepor-se à mãe Arminda, por que ela é escrava, por-
tanto propriedade de outrem (Ibid., p. 108).

Ainda assim, 

A linha que separa [Candinho] da condição escrava de Arminda é muito 
tênue. Para, pelo menos no plano imaginário, diferenciar-se dela, ele precisa 
vincular-se em escala ascendente, aos opressores da multa fugida (...). E, 
“ainda que sua miséria seja comparável à dos escravos, Candinho tem preva-
lência por que é um homem branco, portanto “livre” (Ibid., p.109)

Este homem juridicamente livre, como reflete Bosi citado por Vital, 

(...) está um degrau, mas um só degrau, acima do escravo. (...) O poder do 
senhor se desdobra em duas frentes: ele não é só dono do cativo, é também 
dono do pobre livre na medida em que o reduz a polícia do escravo (Ibid.). 

É justamente a dificuldade de reconhecer as distâncias e proximida-
des entre si e o outro que fundamentam visões de mundo e crenças, 
pelos personagens, em seu pertencimento a um lugar social definido. 
Para que Candinho ratifique seu lugar, ainda que habitante dessa linha 
tênue, é fundamental que veja a si mesmo como um empreendedor, 
dono de seu negócio, e que a chance de captura da escrava fugida 
seja vista como chance desafiante de uma capitalização rápida que se 
justifica pelo “mérito” do bom aproveitamento de uma oportunidade.

Se Debret se vê obrigado a exercitar competências que em algu-
ma medida podemos aproximar da condição dos escravos de ganho 
que retrata em suas aquarelas – no sentido de que, como aventei ante-
riormente, seu trabalho depende da lida das relações de identificação 
entre si e seus clientes – embora, evidentemente, a distância que o 
separa desses escravos seja decisiva e sua cor e origem o mantenham 
a salvo de experimentar algo sequer próximo à escravidão –, não se 
coloca em evidência de que maneira sua atuação “profissional” se 
conecta ao funcionamento social que ele mesmo retrata. Talvez esteja 
esse posicionamento também em discussão quando lemos Machado 
por este recorte gerado pelos deslocamentos de perspectiva criados 
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pelo escritor. Debret, afinal, não teria sido também figura emblemá-
tica desse lugar de refém que enxergamos em Candinho, em ordem 
contrária aos valores republicanos de sua origem, dada a conexão 
íntima entre o poder da monarquia e os senhores de escravos e, em 
continuidade, os proprietários de terra?

De qualquer forma o título do conto, que engana por apresentar 
de cara uma disputa entre iguais, visto que joga personagens social-
mente distantes para o âmbito familiar – condição insuficiente para 
equalizá-los –, é análoga, estrategicamente, à construção do título da 
aquarela de Debret pela qual Naves inicia seu ensaio, procedimento 
que se repete em vários outros títulos dessa série. Uma ironia em co-
mum, apesar das distâncias. Também estratégico em Machado esse 
anacronismo temático, que torna ainda mais evidente o patético da 
tentativa de apagamento de nosso escravismo, apesar de constituinte 
de nossa contemporaneidade.

A escravidão que Machado explora em ambos os contos (...), chega a seu 
leitor não como peça empoeirada, da qual poucos se lembram. Sua presen-
ça – embora o narrador se esforce (...) por lhe dar um caráter de antiguidade, 
de passado remoto – é algo que está no cerne dos problemas sociais do país, 
sobretudo na capital carioca, e se faz sentir na discriminação diária experi-
mentada por ex-escravos e não brancos e exercida de novas maneiras pela 
população branca e abastada (Ibid., p. 114).

DISTâNCIAS E PROXIMIDADES

Mais além, a costura do texto de Vital aponta a conexão entre esta 
posição ideológica calcada ao mesmo tempo na precariedade e no 
privilégio, e a manutenção do funcionamento social por meio da cons-
trução de uma imagem de cidade, consoante a um projeto de remode-
lagem urbana imposto de cima para baixo: para que o “progresso” seja 
aceito, deve passar por inevitável. Em nome de tal imagem, grandes 
mudanças na cidade do Rio de Janeiro eram levadas a cabo.

A transformação urbana (...) expulsou da área central as populações mais 
pobres (...). Os moradores deslocados, na maioria não brancos, ex-escravos e 
descendentes de escravos tiveram de se refugiar em espaços improvisados 
alugando quartos (...) ou construindo barracos nos morros vizinhos (Ibid., p. 119).

Adendo a este mesmo processo, o texto desenvolve: 

A tentativa de tratar a escravidão como instituição ligada a um passado 
remoto, tanto quanto de acreditar que era preciso empurrar pobre e indigen-
te para as margens da cidade como uma demanda irrevogável do progresso, 
era a ordem do dia (Ibid., p. 124).

Também a questão do trabalho como ideologia para contenção de mo-
vimentação social que possa causar distúrbio à ordem está evidente e 
parece tornar ainda mais apagada esta linha divisória entre a escrava 

e o desempregado: uma ameaça identificada pelos legisladores [logo 
após a abolição] era de que a nova lei poderia nivelar “todas as classes 
de um momento para o outro”. Evidente que a fala, vinda dos detento-
res de privilégio, revela o medo de diluição de seu próprio status social, 
e não a real possibilidade de ascendência social automática dos então 
ex-escravos. Vital afasta a ideia de que Candinho represente de algu-
ma forma o trabalho abstrato em oposição ao braçal. Próximo que está 
dos escravos que captura, Candinho deve circular pelos espaços da 
cidade em que pode encontrá-los, reconhecer suas feições com acui-
dade, e até lançar de força física, de vez em quando recebendo “socos 
de parentes” etc. Mas toda esta proximidade só vale para manter a 
todo custo a máxima distância possível que lhe confere a falsa “liber-
dade” de sua profissão: “O que se apreende é que a escolha de seu 
trabalho, à parte o exotismo da coisa, liga-se a um pragmatismo claro: 
era preciso unir-se a um dos lados [senhor ou escrava] (...)e ele sabia 
de que lado devia ficar”(Ibid., p. 121).

O que fica de recorrente quando certas cenas históricas se so-
brepõem em nosso espaço comum de representação? A ideia de um 
apagamento necessário, senão do passado, mas do que vive ainda dele 
em um presente que recende ainda ao jogo escravocrata e, mais per-
tinente ainda, à otimização das possibilidades de exploração da força 
de trabalho na cidade. Este apagamento do que permanece, embora 
necessário ao discurso propagado pela elite econômica do país, parece 
ser mais urgente, simbolicamente, para os estratos sociais que ocupam 
posição intermediária, preocupados em vestir-se de indicações e com-
portamentos que os identifiquem com as elites. Um eu ideal que respi-
ra melhor quando se sufoca o complexo de transformações históricas 
que nos arrasta a todos e de que, em certa medida, somos autores.

IDENTIDADE

A costura que se faz a posteriori das investigações ocorridas no âmbito 
do Projeto Contracondutas, dada a devida atenção também às lacunas 
que inevitavelmente dela participam, aproximam de uma condição co-
mum diversas personagens que habitam nossas reflexões teóricas: as 
cooptadas por esquemas de exploração; reféns capturadas ou “desci-
das2”, postas a construir grandes dispositivos para exploração perversa 

2 A escravização se dava, e ainda se dá, principalmente por 
meio de um deslocamento: “para fora”, com a saída da terra 
natal; ou interno, no interior de uma estrutura social específica. 
Esse movimento pode ser forçado ou aliciado e implicava 
em dessocialização, despersonalização e ressocialização no 
contexto escravista, o que Orlando Patterson (1982) denomina 
“morte simbólica”. Na época colonial, esse deslocamento 
era denominado “descimento”, e servia para caracterizar a 
remoção de índios no interior do continente, ou a travessia dos 
africanos pelo Atlântico”. In: BONCIANI, R. “Escravidão, tráfico 
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de recursos naturais e mão de obra; as transladas e desterradas, figu-
ras “trecheiras3” postas em circulação para a otimização dos sistemas 
de produção. Comungam da condição de estrangeiras, figuras ocupan-
tes de um lugar entre: entre classes, entre mundos. Dessa condição de 
não pertencimento que segue sendo estratégica para a exploração das 
figuras que orbitam em torno da mesa em que se desenham as dire-
ções e sentidos para todo o território, todo ele um mesmo “não lugar” a 
ser ativado e desativado com alternância programada. 

Estranhas em sua própria terra, muitas representações da explo-
ração do trabalho guardam algo em comum com seus referentes: sua 
apropriação pelo discurso do progresso e da eficiência, da construção 
daquilo que o poder impõe como inevitável, a saber, a defesa e manu-
tenção permanente de seus próprios interesses.

Participar destas narrativas políticas e históricas implica em um 
imaginar-se no mundo, em entender-se como parte de dinâmicas e 
fluxos materiais e simbólicos, em explicar a si mesmo suas escolhas, 
justificar suas condições, tanto de privilégio quanto de precariedade. 

Os modos pelos quais elaboramos nossos papéis, em dinâmicas 
que quase sempre nos escapam por sua complexidade, continuam 
a viabilizar esquemas de exploração, e narrativas autoformuladas se 
ligam diretamente à construção coletiva de um imaginário comum, 
ideal ou de uma identidade nacional. Imagens nas quais cabe (quase) 
todo o Brasil. 

de pessoas e trabalho forçado: costumes e direitos na história”, 
neste mesmo livro (p. 109-116).

3 Quem, nômade, circula pelo país se submetendo a trabalhos 
temporários, e no caso do estudo realizado no Projeto 
Contracondutas, trabalhando na construção de obras de grande 
porte. Como no excerto: “Dogival saiu de Santana do Ipanema, 
nas Alagoas, aos 19 anos. ‘Deu vontade de conhecer o mundo, 
ser trecheiro’, explicou. Nessas andanças, trabalhou em uma 
porção de obras até que, em meados da década de 1980, foi 
contratado para ajudar a erguer o aeroporto”. In: CHIAVERINI, T. 
“Cimento, lama e poder”, neste mesmo livro (p. 521-546).

The images to which we attribute the burden of addressing Brazilian 
slave society seem to play a central role in the ideological interplay that 
sustains its contemporary overlaps, mainly through the preservation of 
the sensation of a disengagement with our past, “the olden days” when 
we enslaved one another. This short essay makes use of two initial clues 
to achieve an understanding of these representations, keeping in mind 
the issues involved in the editing process of the Contracondutas Project.

In his remarks at the Contracondutas Seminar, Luis Felipe de 
Alencastro, in an attempt to provide attendees with references that 
might help explain certain peculiarities of slavery in Brazil, cited two 
objects of complementary analysis susceptible to the theoretical ref-
erences of his discipline. The first one is a photograph taken by Vilella 
in Recife around 1860, the centerpiece of a short text by Alencastro 
entitled “Epilogue,” included in volume two of the anthology História da 
vida privada no Brasil (1997), edited by the historian himself. The text 
discusses the emblematic character of this image as the representa-
tion of slavery in Brazil, as illustrated by the opening sentence which 
directly refers to the body of the image as if disrobing it.1 Both the text 

1  “The full-bodied image on the cover of the volume.”
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and the image to which it refers are far from mere appendixes to the 
vision of history that guides the book.

APPENDIX

However, appendix was the word that came to mind as a caption when I 
saw the photo. Involuntarily adhering to the procedure utilized by Barthes 
in his Camera Lucida (1980), as if it were possible to tie this image in to 
the narrative seam that binds the two concepts, punctum and studium, 
which alternate and, to a certain extent, complement one another in his 
book. Studium, in this case, as the blueprint of the various situations that 
involve slavery, or a slave-based society, as Alencastro makes a point to 
differentiate in his seminars, which also encompasses that which es-
capes us, or, in its absence, that which serves to support the necessary 
blindness to the interplay that sustains a slave society. And punctum, that 
sharp point: a sting that marks. Barthes uses the term “prick,” which 
leads me to associate our relationship with his text to piercing, in the 

interplay established by this image provoked by the 
perception of the contact between the shoulder of 
the woman who looks at us without seeing us and the 
precise face of the little boy—the place of a certain 
“intimacy,” as Alencastro describes it. 

Alencastro claims to have strategically placed, 
for a period of time, the photo on his desk, collecting 
impressions, reactions and reflections on the image 
from colleagues with whom he maintained a close 
rapport. Incidentally, it was Rodrigo Naves who 
made the remark at the end of the text—“Almost all 
of Brazil fits in this photo.”

The specificity of the photo as media presents its 
demands, which at once stand as technical imposi-
tions and devices that reveal social dynamics. “At the 
time it was necessary to wait at least a minute and 
a half to take a photo”. (...) “Perhaps at the photogra-
pher’s suggestion, perhaps because he had grown 
tired of waiting for the photo, the boy leans against 
his wet nurse, supporting himself on her.” 

Does this tell us unequivocally of the photog-
rapher’s intention? Perhaps it tells us more about a limit and how this 
limitation, apparently a “merely” technical assumption, is appropriated 
by the knowledge of the agents involved, a solution for and to the visible.

Through this prick, hole or puncture, we glimpse the possibility of a 
reflection on what could be for us the studium, being that it is this du-
bious, ambivalent intimacy, that the amplitude of the theme is still able 
to conceal and which now seeps through, thereby making itself evident. 
The point of view of the observer, who then comes to bear and admit 
the complexity of the great questions and narratives, is simultaneously 
implicated in their more punctual and ubiquitous consequences. From 
observer to subject, we come to view our own inability to see. 

So “appendix” perhaps does well to describe this act of lean-
ing... But who is the appendix to whom? This choice which would 
favor a selection, exclusionary in nature, also strikes me as implicit 
in Alencastro’s text: we know that the body of the wet nurse is effec-
tively an appendix to those of her masters, an extension to fill in and 
broaden in competency that which is lacking or not fitting for their 
bodies: breastfeeding, hugging, caring… On the other hand, the photo 
organizes the bodies through its composition, merging the contours of 
these two figures so that this light spot that leans against—and as such 
appears to depend on the centered and stable dark volume (like a piece 
of antique furniture)—is visually exposed as lateral, arriving to the nar-
rative in which he is involved with a certain tardiness. His dependent 
underagedness has a tendency to be misleading. The figure to which 
the text refers as a primary configuration of the world from the child’s 
point of view is reconfigured in the photographic composition through 
its contrast, with light and dark within the same contour. Should 
we then blot out the caption, changing the term from “Appendix” to 
“Parasite,” or instead allow a perception of the codependence between 
the two figures to disturb us a bit more? Not many images effectively 
contain contradictions with this level of complexity. 

AN ALMOST
 
It was because of the “almost” of the sentence plucked from 
Alencastro’s text that I had to pester Rodrigo Naves with an interview, 
though my stated pretext was Debret. Naves says he no longer recalls 
the details of his first reaction to the photo shown to him by Alencastro, 
but reiterated the synthetic power of the image, which he considers 
truly elucidative. While awaiting the reencounter with Naves, images by 
Debret that had already appeared in initial iconographic studies for the 
Contracondutas website now resurged, brought back by some contrib-
utors as illustrations of slave labor conditions. 

Debret’s watercolors seem to have taken on the role of automat-
ic answer to the theme of slavery in Brazil. They already populate our 
history books as a rule, and often in a less-than critical manner, sup-
posedly artless and watery, like disinterested registers of the early life 
of the nation, of the “olden days” when there were slaves here. This kind 
of nonchalance doesn’t survive the first paragraph of the essay “Debret, 
the Neoclassical and slavery,” which begins by pointing out the intricate 
interplay of ramifications and contradictions that make up the space we 
ventured into, and where we still find ourselves, to a certain extent. 

“The mention [present in the title of the watercolor, “The first im-
pulse of warrior virtue”] of Neoclassical ideology does not refer to an 
ideal that is to be achieved, establishing an initial ironic contrast.” “In 
Brazil,” Naves continues, referring to Debret, “it was necessary to find a 
subtle way to reveal a reality wholly unlike the situation in revolutionary 
France. Formal idealities do not know how to address a reality that is 
entirely foreign to their presumptions. This is what is this watercolor 
conveys perfectly” (NAVES, 2001).
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Before this one, Naves had already written the other essays 
that comprise A forma difícil, studies on other emblematic artists in 
Brazilian iconography, and having rendered problematic his works 
around this central theme, the glimpse, according to the author, of a 
certain “difficulty in form,” that pervades a good part of Brazilian artis-
tic production. The essay on Debret is the only one to cite references in 
accordance with the academic regimen, or as the critic describes it, “as 
dictated by wardrobe,” as if it were possible to verify there the thesis 
drawn throughout the entire book. For Naves, as he says in the preface 
to the book Debret caiu do céu, a careful analysis of the relations be-
tween the production of art and social relationships, based on percep-
tion, is also triggered by the discussion of Alencastro and other authors 
of the role played by many of slaves portrayed in Debret’s watercolors 
and drawings, subjected to the condition as “earners”: 

Rented out to third parties or carrying out tasks in shifts for their masters, 
the blacks had the public square as their place of work. (...) Burdened by their 
owners by an enormous variety of tasks, these earner blacks were generally 
required to account for their work only at the end of the day, when they had 
to deliver a pre-established sum. (...) Exempted from having to account for all 
their footsteps, they would move around the city in search of work and cus-
tomers (ALENCASTRO, 2001). 

In Rio de Janeiro, this peculiar characteristic of the dynamic involving 
the urban space and “earner blacks,” points to a unique identity in the 
relationships between masters and slaves, and offers a key to inter-
preting the work of Debret, which discourages a complacent reading of 
these scenes:

Anyone browsing these illustrations distractedly, unfamiliar with the partic-
ularities of Brazilian society, will probably fail to notice, at first glance, the 
weight in a slave-based society. Certainly, a number of figures will soon re-
mind them of the ruling system. The chains, the metal masks, the iron collars 
and the scenes of punishment quickly bring back the reality of captivity. But 
that impression of movement and vivacity had its share of truth. The coex-
istence of servile work and a certain resourcefulness was characteristic of 
the city of Rio de Janeiro. The procurement of customers, the combination of 
business and seduction repeatedly led to momentary suspensions of the com-
pulsory character of the work, tempering it with coquettishness. The need to 
obtain a certain sum by the end of the day—an absence of which was paid in 
blows—forced men and women to take on dubious comportment, a blend of 
spontaneity and calculation. The prospect of physical chastisement, com-
bined with an activity of strong personal appeal—the sale of delicacies, re-
freshments and fruits, the offer of services in which congeniality and personal 
appearance played a role—, drove the slaves to forcedly assume misleading 
attitudes (NAVES, 2011).

This dubiousness, contrary to our functioning, is obscured by a read-
ing that prefers to upstage one of the sides, the one with a measure 

of grace and ingenuity, overall exalting indolence as virtue, present in 
much of our self-constructed imagery as a nation. It is a portrait capa-
ble of attesting to the “cordiality” of our people, conveniently pushing 
the contradictions and tensions that constitute these scenes into a field 
of idealizations. 

One watercolor that, in my view, is among the most eloquent in its 
treatment of the contradictions that constitute Brazil is Court official 
arriving at the palace (1822)—starting with its title which, following 
the example of the analysis at the start of Naves’s essay, promises 
neutrality in description that is immediately negated by the vision of 
the central figure—not the official, as one might expect—, but actually 
his female slave, who, walking behind him, carries the weapons which 
bestow upon him symbolic authority, as exemplified by his peer, stand-
ing on the right side of the image. He only carries the short parasol that 
seems to soothe the effort of walking. On his body, the lance, hat and 
foil communicate his social position. While on the back of the woman 
behind him, they are nothing but a burden, a burden of which she will 
be relieved as soon as the official yields to his colleague. The sceno-
graphic character of the institutional power in the country, addressed 
by Debret as a problem, in the sense of an evident disconnect between 
form and content in the political-aesthetic field, is discussed here, in a 
more visible interplay of representation, being that the street, a public 
space in plain view, is the setting for the behind-the-scenes goings-on 
of the palace. The caption in the edition informs readers that the draw-
ing was not included in Debret’s book.

BETWEEN TWO WORLDS 

Would the condition of “earner,” which was obviously applied to slaves 
in very diverse ways, not also be the profile that best describes the role 
played by Debret himself at that time? Is it pertinent to understand 
him as a figure announced as the traveling contemporary international 
artist? Naves rejects this definition. “International, no. He was lost be-
tween two worlds and he only exists for us.” For Naves, Debret was the 
only artist among the travelers in the so-called French mission who put 
his conception of art in check. He also reiterates the fact that most of 
our artists from the colonial period were black, and linked to an artis-
anal tradition. Another group of white artists came to exist for us with 
the founding of the Escola Nacional de Belas Artes, part of a process 
said to be clearly geared toward civilizing.

But after reorganizing the associations I made during the con-
versation, I re-articulate my hypothesis: the book A picturesque and 
historic voyage to Brazil, a travel account by Debret that contains the 
engravings produced from the watercolor paintings made during his 
nearly 16-year stay in the country, conveys perhaps something of this 
ability to seduce, of a narrative that plays with the way that the other, 
the European, intends to view our society, at the same time in which 
he offers the novelty of a gaze of intimate, testimonial coexistence. 
He thus sold an image of Brazil that also depended on the image of 
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Debret himself as an artist. Wouldn’t this position which obliges him, 
at his own expense and risk—and already removed from the condition 
of official sponsorship which previously provided him certain guaran-
tees—, to develop a product that contains this foreigner’s vision, bring 
him closer to the position of entrepreneur of the self which is allotted 
to contemporary artists? Does this artist “lost between two worlds,” 

who lives off of what he sells and not just what he 
produces, and whose actual success depends on his 
ability to maintain a certain distanced familiarity with 
his buyers, on the knowledge to create ephemeral 
connections with his potential clientele within a short 
amount of time—but without denoting total belonging, 
though there is also a desire on the part of the buyer 
to feel part of the circuit through the understanding 
that he is capable of having that which he collects, the 
acquisition being a stage in this understanding—not 
connect himself, as a character, to a kind of work that 

then systemizes and vulgarizes him? Overall, what strikes me as com-
mon to the many other characters that arose as examples throughout 
the interview, including critics and artists, is that, as talented as they 
may have been, they were continuously subjected to imminent pau-
perization, due to a lack of any kind of safety net provided by the State 
or any social institutions, or even a structured market. Naves reacts 
to this description with a statement: “In this sense, this country has 
changed very little.”

After the conversation with Naves, the reflection proposed by 
Alencastro at the end of “A pena e o pincel,” the essay featured in the 
edition of Rio de Janeiro cidade mestiça (in which, incidentally, he also 
mentions Debret’s strategic concern with good social relationships in 
name of the necessities of his studies), took on new meaning for me: 
“To the extent that some of these stalemates [of nascent Brazilian soci-
ety] exist to this day, Debret deserves to be considered an artist per-
fectly integrated with the destiny of contemporary Brazil. A Brazilian 
painter” (ALENCASTRO, 2001).

STILL ALMOST

The second clue left by Alencastro in his lecture was the short story by 
Machado de Assis, “Father Against Mother” (MACHADO DE ASSIS, 
2008), which he posits as a narrative emblematic of the social frac-
ture that constitutes Brazilian society, instituted by its basis in slavery. 
Complementary to a reading of the short story, which directly referenc-
es slavery, and in the process of editing the section I developed for the 
Counter-Conducts site, I came across the article “Machado de Assis: 
pele, roupa e os bancos indispensáveis” [“Machado de Assis: skin, 
clothing and the indispensable banks”] by Carlos Pires and “A herança 
da escravidão” [“The legacy of slavery”] a chapter of the book by Selma 
Vital that discusses how the theme of slavery is illustrated in Machado 
de Assis’s work, “Quase brancos, quase pretos: representação 

étnico-racial no conto machadiano” [“Almost white, almost black: eth-
nic-racial representation in the short stories of Machado de Assis”]:

“The Cane” (...) and “Father Against Mother” (...) are the short stories mostly 
cited when seeking to connect Machado de Assis to the theme of slavery. 
(...). More commonly read as criticism and analysis of human selfishness, a 
recurring theme in the author’s work, the stories in question test the ethical 
conduct of their protagonists. (...) Both Damião and Candinho (...) must make 
a delicate choice and, with their own interests in mind, each ends up hurting 
someone else. None of the characters is a classical villain or particularly evil 
(...). Nonetheless, as Dixon observed, by destabilizing the image of the protag-
onist, Machado appears to challenge the comfortable position of the reader 
(VITAL, 2012, p. 97-98). 

Vital associates the merit of the ideological displacement effected 
by Machado de Assis with the technique of the spectator (previously 
indicated by Antônio Candido), utilized in function of his interest in 
developing a clear objective, a point of view closer to that of a first-per-
son essay, but still explored in the form of a short story. The short 
story, however, was distanced from the first-person essay of the day 
by, in addition to presenting a specific situation, seeking a reaction or 
compounded effect in the reader. In this sense, the appropriation of 
the format of the first-person essay, “which can change in subject from 
line to line,” strikes me as something akin to Debret’s option for the 
watercolor—notwithstanding the huge difference between each artist’s 
creative process and the complexity in the relationships between such 
creations and their respective contexts. Abandoning the more “sober” 
(a term that Naves uses to describe painting in relation to Debret’s wa-
tercolors) forms and appropriating more flexible forms of representa-
tion and documentation seems to be a prerequisite for confronting the 
demands of representation made by new social and political dynamics 
that beset both Debret and Machado de Assis, each in their own spe-
cific historical moment.

But, does this ambivalent appropriation account for a theme which 
positions itself anachronistically, considering that these short stories 
were published after the abolition of slavery? Precisely: 

While the average reader at Machado’s time could breathe easy, comforted by 
the idea that the situations which he describes in the short story belong to the 
slave-holding past, the more experienced reader of Machado will perceive that 
the correlation of forces represented in the story perhaps continue to exist, 
like the elephant in the room (Ibid., p. 101).

The interchange between the positions of the narrator and character 
—a narrator who places himself at a certain distance and a character 
who finds himself forced to take a position regarding the contradictions 
in which he lives, and in which he participates—enables the manage-
ment of a complex dynamic that encompasses seeing, witnessing and 
knowing. The recognition of the self in one’s own social place. 

Jean-Baptiste 
Debret, 
Officier de 
la cour se 
rendant au 
Palais (Court 
Official on 
the way to 
the Palace), 
1822. Castro 
Maya Museum 
Collection.
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The character who should take a stand in this case is Candinho, 
a man without property and without a trade, who becomes a bounty 
hunter of escaped slaves, and who sees his “business” turn increasingly 
competitive, to the point of, after the birth of his first son, making the 
decision with his wife (and pressured by an aunt who lives with them) 
to abandon the child at the orphanage. But on the way there, Candinho 
recognizes Arminda, an escaped slave woman for whom a high boun-
ty has been set and, without hesitation, captures her, even though 
the slave, after being returned to her master, will end up miscarrying 
the child she herself is carrying—she announces her condition in an 
attempt to soften up her captor. However, Candinho is incapable of 
identifying the slave woman’s situation as similar to his own, and the 
protagonist closes his brief reflection on what has occurred with the 
justification that, “Not all children make it.” 

Vital rejects a moral resulting from a struggle between equals, as 
the title of the short story might suggest: 

I would argue that the title, much like the equality of the conflict, is misleading 
(...). [This is] a dispute that doesn’t presuppose equality between combat-
ants. Though the precariousness of Candinho’s situation places him closer to 
Arminda than the master who owns her, the father Candinho is able to posi-
tion himself above the mother Arminda, because she’s a slave, and as such 
someone else’s property (Ibid., p. 108). 

And yet,

The line that separates [Candinho] from Arminda’s condition as slave is very 
tenuous. In order to differentiate himself from her, at least in the public imag-
ination, he needs to attach himself on an ascending scale to the oppressors 
paying the runaway bounty (...). And, “though his misery is comparable to that 
of the slaves, Candinho has primacy because he is a white man, therefore 

“free” (Ibid., p. 109)

This man, free in the eyes of the law, as Bosi reflects, as cited by Vital,

(...) is one step, but just one step, above a slave. (...) The power of the master 
unfolds on two fronts: he is not only the owner of the captive, he also own the 
free poor man in that he reduces him to policing the slave (Ibid.). 

It is precisely the difficulty in recognizing the distances and proximities 
between the self and the other that substantiate the characters’ visions 
of the world and their beliefs in belonging to a defined social position. 
In order for Candinho to ratify his position, though his hold on it is ten-
uous, it is fundamental for him to see himself as an entrepreneur, the 
owner of his own business, and that the chance to capture the runaway 
slave be seen as a challenging chance for some quick capitalization 
which he justifies by the “merit” of taking advantage of an opportunity.

If Debret found himself obligated to exert skills which to some 
extent we can approximate to the condition of the earner slaves 

portrayed in his watercolors—in the sense that, as I put forth previ-
ously, his work depends on the reading of the relationships of identifi-
cation between him and his customers—though, evidently, the dis-
tance that separates him from these slaves is decisive, and his color 
and origin safeguard him from experiencing something even close 
to slavery—, it isn’t clear in what manner his “professional” activity 
connects him to the social workings that he himself portrays. Perhaps 
it is this positioning that is also in discussion when we read Machado 
de Assis in this excerpt generated by the displacements in perspec-
tive he created. After all, wasn’t Debret also an emblematic figure 
of this hostage status that we see in Candinho, in an order contrary 
to the republican values of his origin, given the intimate connection 
between the power of the monarchy, masters of slaves and, by exten-
sion, landowners?

At any rate, the title of the short story, which is deceptive for 
presenting the facade of a dispute between equals, considering that it 
throws socially distant characters into a familiar setting—not a suffi-
cient justification to make them equals—, is strategically analogous to 
the construction of the title of Debret’s watercolor that Naves cites at 
the start of his essay, a procedure repeated in various other titles in this 
series. A shared irony, despite the distances. Also strategic in Machado 
de Assis is this thematic anachronism, which makes even more evident 
the pathetic attempt to erase our slavery, although constituting our 
contemporaneity.

The slavery that Machado explores in both short stories (...), reaches the reader 
not as a dusty relic, which few people remember. Its presence—though the 
narrator makes efforts (...) to effect a character of antiquity, of the remote 
past—is something that is at the core of the country’s social problems, espe-
cially in the city of Rio de Janeiro, and which is felt in the daily discrimination 
experienced by ex-slaves and non-whites and exerted in new ways by the 
white, affluent population (Ibid., p. 114).

DISTANCES AND PROXIMITIES 

Going even further, the narrative thread in Vital’s text points to the 
connection between this ideological position, rooted in both precar-
iousness and privilege, and the preservation of the workings of soci-
ety through the construction of an image of the city. This, latter, is in 
accordance with an urban remodeling project imposed from the top 
down: in order for “progress” to be accepted, it must become unavoid-
able. In the name of this image, big changes were executed in the city 
of Rio de Janeiro.

The urban transformation (...) expelled the poorest populations from the central 
area (...). The displaced residents, most of whom were non-whites, ex-slaves 
and descendants of slaves, had to take refuge in improvised spaces, renting 
rooms (...) or constructing shanties on the neighboring hillsides (Ibid., p. 119).
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As an addendum to this same process, the text goes on: 

The attempt to treat slavery as an institution linked to a remote past, much 
like the belief that it was necessary to push the poor and indigent to the outer 
margins of the city as an irrevocable demand of progress, was the order of the 
day (Ibid., p. 124).

The question of labor as ideology for contention of the social mobility 
that is capable of disturbing the order is also evident and seems to 
further blur the dividing line between the enslaved woman and the 
unemployed man: one threat identified by legislators [soon after aboli-
tion] was that the new law could possibly equalize “all the classes from 
one moment to the next.” This line spoken by the holders of privilege 
reveals their fear of the dilution of their own social status, rather than 
any real possibility of the automatic social ascendance of the then 
ex-slaves. Vital denies the idea that Candinho somehow represents ab-
stract work in opposition to physical labor. Close as he is to the slaves 
he captures, Candinho must circulate in parts of the city where he is 
liable to find them, recognize their features accurately and even get 
physical, occasionally subjected to “blows by relatives” etc. But all this 
proximity only serves to maintain at all costs the maximum distance 
possible that the false “freedom” of his profession confers upon him: 
“What is striking is that the choice of his trade, apart from the exoticism 
of the thing, is connected to a clear pragmatism: there was a need to 
join one of the sides [master or slave] (...) and he knew which side he 
should take” (Ibid., p. 121).

What remains constant when certain historical scenes overlap in 
our common space of representation? The idea of necessary erasure, 
not just of the past, but the part of it that survives in a present that still 
reeks of the slavocratic system and, even more pertinent, the optimi-
zation of the possibilities of exploiting the workforce in the city. This 
erasure of what remains, though necessary for the discourse propa-
gated by the country’s economic elite, seems to be more symbolically 
urgent to the social strata that occupy intermediate positions, con-
cerned with dressing themselves up in indicators and comportments 
that identify them with the elites. An ideal “I” that breathes better when 
it suffocates the set of historical transformations that lumps us in with 
everyone, and of which we are authors, to a certain extent. 

IDENTITY 

The narrative thread that a posteriori ties together the investigations un-
dertaken in the realm of the Contracondutas Project, given the proper 
attention also provided to the gaps inevitably involved in it, illustrates 
a condition common to many figures featured in our theoretical reflec-
tions. They are those co-opted by schemes of exploitation; captured 

or “lowered”2 hostages, left to construct large devices for the perverse 
exploitation of natural resources and the workforce: the displaced and 
exiled, “drifter”3 figures put into circulation to optimize the systems of 
production. They commune with the condition of foreigners, figures 
that occupy an in-between place: between classes, between worlds. 
Out of this condition of non-belonging that remains strategic in the 
exploitation of the figures that orbit around the table upon which 
directions and meanings for the entire territory are drawn, the whole 
thing being the same “non-place” to be activated and deactivated with 
planned rotation. 

Foreign in their own land, many representations of the exploitation 
of labor have something in common with their referents: their appro-
priation of the discourse of progress and efficiency, of the construction 
of that which power imposes as inevitable and the knowledge, defense 
and permanent conservation of its own interests.

Participating in these political and historical narratives implies 
imagining oneself in the world, understanding oneself as part of mate-
rial and symbolic dynamics and flows, explaining one’s choices, justify-
ing one’s conditions, both those of privilege and precariousness. 

The forms in which we develop our roles, in dynamics that almost 
always escape us due to their complexity, continue to enable schemes 
of exploitation, and self-formulated narratives directly connect to the 
collective construction of a shared, ideal imagery, or a national identity. 
Images in which (almost) all of Brazil fits.  

2 Enslavement occurred, and continues to occur, mainly through 
a displacement “away from,” an exit from one’s homeland, or 
through an internal displacement, to the inside of some specific 
social structure. This movement can be forced or induced, 
involving desocialization, depersonalization and resocialization 
in the context of slavery, which Orlando Patterson characterizes 
as a “social death” (1982). In the colonial era, this displacement 
was termed “lowering,” and served to characterize the clearance 
of the Indians from the interior of the continent, or the Africans’ 
crossing of the Atlantic.” In: BONCIANI, R. “Slavery, Human 
Traffic and Forced Labor: Customs and Rights in History” in this 
same book (p. 117-124).

3 “Trecheiros” in the original Portuguese. Nomadic people who 
circulates the country accepting temporary jobs, and in the case 
of the study realized by the Contracondutas Project, working 
on large-scale construction projects. As in the excerpt: “Dogival 
left Santana do Ipanema, Alagoas at age 19. ‘I got an urge to see 
the world, to be a trecheiro,’ he explained. In his wanderings, he 
worked on a number of construction projects until, in the mid-
1980s, he was hired to help build the airport.” In: CHIAVERINI, T. 
“Cement, Mud and Power” in this same book (p. 547-572).
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177 como aparece o lá 
quando ele se torna 
aqui

what does it look like 
when a there becomes a 
here

uma conversa entre galciani neves e
coletivo metade – ana tranchesi e isabella beneduci

A conversation between Galciani Neves and Coletivo 
Metade — Ana Tranchesi and Isabella Beneduci

Na tentativa de formular um processo de 
“entrefala” como reflexão crítica acerca 
de um fazer poético, convidei o Coletivo 
Metade para uma conversa. Essa conversa 
como lugar se desenha tentando driblar a 
dupla “pergunta-resposta”, pois queríamos, 
na verdade, olhar juntas para todo material 
coletado, registrado, narrado, anotado em 
percurso e fazer de todos esses fragmentos 
o nosso próprio ritmo de conversa compar-
tilhada. Esse ir e vir de trechos, de diálogos, 
de imagens, de comentários, de “desenhos 
de lá” parece constituir um possível ponto 
de encontro aqui, nessas páginas, quando 
nos propomos inventar uma pele, uma zona, 
uma costura de falas, de poeiras de viagem 
e de lugares.

In the attempt to formulate a process of 
"inter-talk" as a critical reflection on a poetic 
endeavour, I invited Half Collective for a 
conversation. This conversation as place 
draws itself up trying to dribble the double 
"question-response," because we would like, 
in fact, to look together over all the collect-
ed, registered, narrated, and noted material 
as we went along, and to make of all these 
fragments our own rhythm of shared con-
versation. From pieces and excerpts going 
in and out, from dialogues, images, com-
ments, from the "drawings from there," we 
built a possible point of view, in these pages, 
when we propose to make up a skin, a zone, 
of words sewn together from travelling dust 
and places.



Notas aos desenhos de lá, enquanto cá

ana e be, 

como folhear o tempo? a essa primeira 
pergunta, outras tantas como gesto, me 
sugeriram um olhar para o 111: voltar 
sobre os próprios passos percorridos?; 
conduzir a memória até que o corpo 
compreenda o lugar de um tempo antes?; 
pausar para ver se é possível voltar?. 
a palavra – coisa dita, faz-se, a um 
só tempo, nosso sopro e poeira, a vida 
triturada numa poalha de grãos, se-
gundo o calvino – para adensar esses 
percursos do mover-se. propus 11 tre-
chos, vocês devolveram 7, inventaram 1 
preâmbulo. são esses os nossos trechos 
de conversa como lugar. 

gal

Notes on the drawings of there while here

Ana and Be,

How can we flip through time? To this 
first question, so many others as ges-
ture suggest to me a view of the 111: 
to retrace the very footsteps covered?; 
to lead the memory until the body 
understands the place of a previous 
time?; to pause to see if it is possi-
ble to go back?. The word—the spoken 
thing, makes itself, all at once, our 
breath and dust, life ground down to 
a dust-cloud of tiny grains, according 
to Calvino—in order to densify these 
trajectories of movement. I proposed 
11 passages, you gave back 7, invented 
1 preamble. These are our passages of 
conversation as place. 

Gal

Gal, antes de responder a essa provocação 
durante esse início de conversa, houve uma 
primeira localização das palavras lá, aqui 
e cá, enquanto dentro do nosso trabalho. 
Os possíveis lugares que encontramos 
para essas palavras são: o lá significando 
o tempo em que esse trabalho era ainda 
projeto, vontade e ideia; o cá significado 
aqui e agora, o tempo em que esse projeto 
já é coisa no mundo. Dito isso, pensamos 
não importar mais, aqui, dizer eu ou ele, cá 
ou lá. Sinceramente isso foi e é possível e 
nos faz pensar as, nas e das distâncias e 
permanências. 

No preâmbulo ao encontro, durante o cami-
nho das BRs, o desejo de encontrar pauta-
va-se, sim, na consciência de uma distância 
entre territórios, cotidianos, contextos, mas 
para além disso, se fazia existir por uma 
ânsia certa: a aproximação entre corpos. 

Gal, before responding to this provocation 
during this beginning of a conversation, 
there was an initial localization of the words 
there, here and hither, but within our work. 
The possible places that we found for these 
words are: the there signifying the time in 
which this work was still a project, desire 
and idea; the hither which means here and 
now, the time in which this project is already 
something in the world. Having said this, we 
think that it no longer matters, here, to say  
I or he, here or there. Sincerely this was and 
is possible and makes us think in, of and 
about distances and permanences. 

In the preamble to the encounter, while on 
the path of the BR interstates, the desire for 
meeting did indeed factor into an aware-
ness of a distance between territories, daily 
routines, contexts, but beyond this, it made 
itself exist through a certain anguish: the 

Esse trabalho é movimento guiado por um 
único desejo: encontrar sujeitos. Desses 
encontros, esse trabalho construiu-se a 
partir de um principal gesto: unir histórias 
e fazê-las ecoar como corpos ambulantes 
desses encontros, que não pertencem 
necessariamente a um lá, ou cá, mas ao 
aqui: um lugar que é de todos, que está 
em todos. Um lugar que é constituído por 
muitos, por nós1 e por quem atravessou e 
atravessar nossos caminhos. 

 
Nossa tentativa aqui é contar um pouco 
da viagem que foi feita, contar do trecho, 
seus viajantes, nossos percursos, cursos, 
os discursos, paisagens, miragens, nossas 
vontades, cheiros, dos sujeitos. Narrar uma 
viagem que acontece não só por um cami-
nhar que transpõe uma distância territorial, 
mas também e principalmente distâncias 
íntimas, que vimos e sentimos que ela só 
existia enquanto no lá, antes do cá aconte-
cer. Agora e aqui, no cá, tudo é junto. Tudo 
misturado. Tudo amarrado num laço que 
não sabemos e nem queremos desamarrar.

É possível voltar?

1 João, Sabrina, Antonia, Francisca, 
Ceiça, Inês, Thomaz, Marques, Reginaldo, 
Mauro, Célia, luciano, Isabella, Sandro, 
Josenildo, Carol, Daniel, Mariano, Socorro, 
ligia, Marinilda, lucia, Ana, Martha, Alef, 
Berg, Cícero, Elizabeth, Ronaldo, Nuno, Kaline, 
Verônica, Darlon, Damião, Katia, Vitor, Gilza.

approximation between bodies. This work 
is guided by a single desire: to find subjects. 
From these meetings, this work was built 
out of one main gesture: to gather stories 
and make them echo like the moving bodies 
of these meetings, which do not necessarily 
belong to a there or a hither, but to the here: 
a place that is everyone’s, that is in everyone. 
A place that is constituted by many, by us1 
and by those who crossed and will cross our 
paths. 

Our attempt here is to recount a little of 
the journey that took place, to recount the 
distance, its travelers, our passages, courses, 
the discourses, landscapes, mirages, our 
wants, scents, the subjects. To narrate a 
journey that takes place not only on a path 
that transposes a territorial distance, but 
also and mainly intimate distances, that we 
see and feel when you’re there, before the 
hither takes place. Now and here, in the hith-
er, everything is together. Everything mixed. 
Everything bound up in a lace which we 
don’t know how to and don’t want to untie.

Is it possible to go back?

1  João, Sabrina, Antonia, Francisca, 
Ceiça, Inês, Thomaz, Marques, Reginaldo, 
Mauro, Célia, Luciano, Isabella, Sandro, 
Josenildo, Carol, Daniel, Mariano, Socorro, 
Ligia, Marinilda, Lucia, Ana, Martha, Alef, 
Berg, Cícero, Elizabeth, Ronaldo, Nuno, Kaline, 
Verônica, Darlon, Damião, Katia, Vitor, Gilza.



Primeira história 

Sobre o que se deseja falar quando fa-
lar já não é o desejo em si? Desejamos 
encontros. 

Foram três dias de estrada de São Paulo a 
Petrolândia, cidade do sertão pernambu-
cano onde vivem alguns dos cento e onze 
trabalhadores. Na estrada para o encontro, 
encontramos: encontramos o estar preso 
à terra e a confusa liberdade de ali perma-
necer; encontramos o homem que capina 
à margem do asfalto; o borracheiro que 
devolve ao viajante a chance de continuar; 
os homens que negociam frutas; as mu-
lheres que acenam por esmola; andarilhos; 

“aquele que se desoriente no meio de 
um campo, procura um mapa, uma bús-
sola, ou pergunta a um transeunte, e 
isto basta para se orientar. a nos-
sa definição pressupõe, pelo contrá-
rio, uma desorientação total, radical, 
quer dizer, não que aconteça ao homem 
desorientar-se, perder-se na sua vida, 
mas que a situação do homem, a vida, é, 
desorientação, é estar perdido…” 
(ortega y gasset, La Nación, buenos 
aires, 1933).

Ir para voltar Go to return

First history

What do you wish to talk about when talking 
is no longer a wish in itself? We wish for 
encounters. 

We drove for three days from São Paulo 
to Petrolândia, a city in the backlands of 
Pernambuco where a number of the 111 
workers live. On the road to the encounter, 
we have encounters: we encountered the 
confinement to the land and the confused 
freedom that remains there; we encoun-
tered the man weeding by the edge of the 
pavement; the tire repairman who gives the 
traveler the chance to go on; the men who 
negotiate over fruit; the women who hold 

“He who becomes disoriented in the 
middle of a field, looks for a map, a 
compass, or asks an transient, and 
this is enough for him to get his 
bearings. Our definition presupposes, 
on the contrary, total, radical dis-
orientation. In other words, it is not 
what happens to man that disorients 
him, makes him get lost in his life, 
but that man’s situation, life, is dis-
orientation, is one of being lost…” 

cavalos sem cabeça e magros bois. Durante 
o ir encontramos quem e o que liga norte a 
sul. Entre caminhos e lonjuras, a distância 
deixa ver de perto o entre das coisas. A 
estrada nos leva de encontro. 

Percorremos uma distância aproximada de 
dois mil e trezentos quilômetros. Quantos 
quilômetros será que já rodou aquele ca-
minhão? Quantos caminhões chegam até 
o sertão? Quanto sertão precisamos para 
chegar? 

Então chegamos. Chegamos na certeza 
da nossa escolha de vir de carro até aqui. 
Porque é pelo reconhecimento da distância 
e do esforço de transpô-la – territorialmen-
te e subjetivamente – que acreditamos 
fazer viver o nosso desejo do encontro (de 
ouvir um conto). Aqui é Nova Petrolândia, 
sertão de Pernambuco. Nova porque em 
cima da terra. A Velha Cidade debaixo do 
rio desencontra-se: submersa. Não tem 
estrada para debaixo do rio São Francisco, 
tem coisas que só vivem porque contadas, 
desafogadas – a invasão da barragem de 
Itaparica, as causas do alagamento da 
velha cidade, o pescador que volta sem 
pesca, a transposição sem a revitalização, 
a imposição da construção de uma nova 
cidade. Da Nova Petrolândia. 

Viemos até aqueles que foram a Guarulhos 
em busca de um trabalho que nunca exis-
tiu. A partir dessa perspectiva, o que é que 
se pensa sobre trabalho? Quando ele se 
torna experiência? Ele é o quê? Para quê? 
Por quê? Por quem? Dele, o que é que se 
deseja contar? E lembrar? Como é que 
ele nos transforma e como é que podemos 
transformá-lo? 

Vir até aqui é uma tentativa de entrelaçar 
trabalhos. Percebê-los a partir de uma 
dimensão comum e ao mesmo tempo sin-
gular: um espaço de compartilhamento de 
decisões, reflexões e questionamentos. O 
trabalho como uma prática plural e política.

out their hands begging for change; wan-
derers; headless horses and skinny oxen. On 
the way there we encountered people and 
thing that connect north to south. Between 
roads and vast expanses, the distance 
allows us to see up close what is in between. 
The road leads us to encounters. 

We covered a distance of approximately 
2300 kilometers. How many kilometers 
could that truck have traveled so far? How 
many trucks make to the backlands? How 
much backlands do we need to get there?
So we arrived. We arrived with the cer-
tainty of our decision to come here by car. 
Because it is in recognizing the distance 
and the effort of transposing it—territorially 
and subjectively—that we believe enables 
us to experience our desire for encounter (to 
hear a story). This is Nova Petrolândia, in the 
backlands of Pernambuco. New because 
it’s above the land. The Old City below the 
river is not to be found: submerged. There’s 
no road that leads to the bottom of the São 
Francisco River. Some things are only alive 
because they’re told, exposed—the invasion 
of the Itaparica Dam, the causes of the 
flooding of the old city, the fisherman who 
comes home without any fish, the transpo-
sition without revitalization, the imposition 
of the construction of a new city. Of Nova 
Petrolândia. 

We came for those who had gone to 
Guarulhos in search of a job that didn’t exist. 
From this perspective, what is it that they 
think about work? When does it become an 
experience? What is it? What is it for? Why? 
For whom? What about it would they want 
to tell us? Or remember? How does it trans-
form us, and how can we transform it? 

Coming here is an attempt to intertwine jobs. 
Perceiving them from a common and, at the 
same time, singular dimension: a space for 
sharing decisions, reflections and questioning. 
Work as a plural and political practice. 



A janela que enquadra
The window that frames

das tantas janelas que vocês construíram, das frestas que abriram, do vento 
quente que escapou para dentro de vocês. uma invenção de tantas paisagens com o 
pó seco da terra do sertão.

Of the many windows that you built, of the crevices that opened, of the hot 
wind that escaped from within you. An invention of many, many landscapes with 
the dry dust from the earth in the backlands.

Roteiros de viagem

A viagem de São Paulo (SP) a Petrolândia 
(PE) planejada para durar 5 dias, ocorreu 
em 3, por dois motivos: primeiro, havia 
ânimos e forças gigantes que empurravam 
nosso ir; segundo, tivemos que antecipar a 
volta por conta de acontecimentos impor-
tantes em São Paulo, referentes ao Projeto 
Contracondutas. Achamos melhor encurtar 
os dias de estrada, tanto na ida quanto na 
volta, para que pudéssemos permanecer e 
estar em Petrolândia o número de dias já 
planejado antes de ir. Apenas agora, 7 me-
ses depois da viagem, nos ocorre que o ro-
teiro de volta não foi previamente planejado 
e nem registrado. Isso nos leva a pensar em 
uma volta incompleta dos nossos corpos, 
semirretornantes. Permanências. A pousa-
da do Bonfim foi o nosso meio do caminho 
duas vezes. Ficava à margem do asfalto. 

percurso de viagem SP-PE

15.01.17 — DIA 1 SP-MG 862 km: São Paulo 
a Joaquim Felício – saída 8h – chegada 
aproximadamente 18h30 – dormimos em 
uma quitinete: quarto, cozinha, banheiro.

16.01.17 — DIA 2 MG-BA 719 km: Joaquim 
Felício a BA Manoel Vitorino – saída 9h17 – 
chegada 18h41 ou 19h41 – na Bahia não há 
horário de verão. Pneu furado: R$13,00.

17.01.17 — DIA 3 BA-PE 706 km Manoel 
Vitorino a Petrolândia – saída 7h32 – che-
gada 18/19h – chegamos. jantar: milho 
enlatado. Exaustas.

The journey from São Paulo (SP) to 
Petrolândia (PE), originally planned to last  
5 days, was completed in 3 for two reasons: 
first, there were gigantic emotions and 
forces that pushed us to go; second, we had 
to go back earlier than planned because of 
important occurrences in São Paulo related 
to Counter-Conducts Project. We thought 
it best to shorten our days on the road, both 
on the way there and back, so that we'd be 
able to stay in Petrolândia the number of 
days that we'd planned beforehand. Only 
now, 7 months after our trip, does it occur 
to us that our itinerary on the drive back 
had not been previously planned, nor was 
it registered. This leads us to think of an in-
complete turn for our semi-returning bodies. 
Permanencies. The inn in Bonfim was our 
halfway point on both ways. It stood right at 
the edge of the pavement. 

route of the journey 
SÃO PAULO-PERNAMBUCO

15.01.17 — DAY 1 SÃO PAULO-MINAS 
GERAIS 862 km: São Paulo to Joaquim 
Felício – left 8 AM – arrived approximately 
6:30 PM – we slept in a studio apartment: 
bedroom, kitchen, bathroom.

16.01.17 — DAY 2 MINAS GERAIS-BAHIA 
719 km: Joaquim Felício to BA Manoel 
Vitorino – left 9:17 AM – arrived 6:41 or 7:41 
PM – there's no such thing as daylight sav-
ings in Bahia. Flat tire: R$13.

17.01.17 — DAY 3 BAHIA-PERNAMBUCO 
706 km Manoel Vitorino to Petrolândia
left 7:32 AM – arrived 6/7 PM – we arrived. 
dinner: canned corn. Exhausted.



Conversa cruzada entre sete, oito, dez.
Crossed conversation between seven, eight, ten.

O tempo correu sem que parássemos de conversar um minuto.
Time ran on without our conversation stopping one minute. 

Conversa vem, conversa vai, ele nos ofereceu para levar a gente na canoa.
Conversation comes and goes. He offered to take us in the canoe. 

Depois do filme, continuamos conversando sobre trabalho.
After the movie, we continued talking about work.

Conversa vai, conversa vem, conhecemos a cidade dentro do carro dela.
Conversation comes and goes. We got to know the city inside her car.

Conversamos mais com Luciano, que disse que perdeu a chance de continuar.
We talked more with Luciano, who said he’d lost the chance to continue.

Conversamos por mais de três horas, sobre a ideia do trabalho como luta. 
We talked for over three hours, about the idea of work as struggle.

A conversa durou até as sete da noite. Mais de seis horas.
The conversation lasted until 7 PM. Over six hours long.

No nosso cantinho de trabalho, conversamos.
In our little corner of work, we talked.

Conversamos sobre a possibilidade de invadir Brasília, do povo se unir, de uma luta de 
classes, de uma revolução. 
We talked about the possibility of invading Brasília, of the people uniting, of a class struggle, 
of a revolution. 

Conversa não só entre eles e a gente. 
A conversation not just between them and us.

Era uma conversa entre todo mundo.
It was conversation that included everyone.

Passei a noite inteira conversando com Ceiça e Antônio, outro hóspede da pousada, 
até uma hora da manhã. 
I spent the whole night talking with Ceiça and Antônio, another guest at the inn,  
until 1 AM. 

A palavra como território conversa como lugar
The word as a territory converses as a place

uma medida de si na fissura que se ergue diante do outro.
A measure of self in the fissure that arises before the other.

Bússolas Compasses

ouço o barulho da canoa no rio. uma 
praia de rio. no sertão, nunca ouvi 
ninguém dizer assim. cada rio e, à sua 
beira, rio, também, tudo é passagem.

I hear the sound of the canoe on the 
river. A riverside beach. In the back-
lands, I never heard anyone say it 
like this. Each river and, at its edge 
is also a river, everything is passage.

Dia 4 no rio

diário A.

Fui até um canoeiro que estava na margem 
do rio e perguntei sobre passeios de barco. 
Conversa vem, conversa vai. Hem, hem? 
Ele ofereceu para nos levar de canoa. Mas 
tinha que ser pertinho. Rio é traidor, corren-
teza pega e leva. Era pôr do sol, céu verde, 
azul, rosa, roxo. Incendeio. 

Fomos de canoa até uma árvore submersa, 
vimos alguns galhos que saiam da água. O 
canoeiro estava lá no dia de folga: não era 
trabalho. Jaques trabalhava na rodoviária 
de Petrolândia. Era cearense e já tinha per-
dido um irmão levado pelo rio. Ele desceu 
e não subiu mais. Nos dias de folga, passa 
o dia inteiro ali, remando. Deve ter alguma 
coisa a ver. 

diário B.

Fim de tarde no rio. Canoeiro nos leva 
passear. Jackson da rodoviária. Seu irmão 
desceu e não voltou mais. Deve ser por isso 
que, nas folgas de trabalho, ele fica no rio, 
remando, encontro de irmãos.

Day 4 on the river

diary A.

I went up to a canoeist who was at the edge 
of the river and asked him about boat trips. 
Conversation comes and goes. Huh, huh? He 
offered to take us by canoe. But it had to be 
close by. The river is treacherous. The current 
grabs you and takes you away. It was sunset, 
the sky was green, blue, pink, purple. On fire. 

We went by canoe to a submerged tree. 
We saw some branches sticking out of the 
water. The canoeist was there on his day off: 
it wasn't for work. Jaques worked at the bus 
station in Petrolândia. He was a Ceará na-
tive and had lost a brother who was carried 
away by the river. He went under and never 
came back up. On his days off, he spends 
the whole day there, paddling. It must have 
something to do with that. 

diary B.

Late afternoon on the river. Canoeist takes 
us on a trip. Jackson from the bus station. 
His brother went under and never came 
back up. This must be why on his days off 
he stays on the river, paddling, an encounter 
of brothers.



Noite de conversas sobre família, trabalho, cidade natal.
A night of conversations about family, work, hometowns.

A conversa durou uma hora, mais ou menos. Não sabemos até que ponto ela  
entra no nosso projeto, mas, em nós, já faz parte.
The conversation lasted an hour, more or less. We didn’t know at what point it would  
enter our project, but it was already a part of us.

Ceiça fica sempre nos esperando para conversar, até ficar com sono. Tomamos um 
café com leite e duramos mais um pouco na rede. 
Ceiça always waits for us to talk until we get sleepy. We had some coffee with milk and 
were able to last a little longer in the hammock. 

Escrevemos um pouco, conversamos muito.
We wrote a little. We talked a lot.

Primeira conversa sem gravar, muita atenção. 
First conversation without recording, lots of attention.

Comendo o bolo que levamos, a conversa durou ainda mais. 
Eating the cake we brought, the conversation lasted even longer.

Conversando sobre nada.
Talking about nothing.

Falei o quanto estava feliz de poder conversar com um pedreiro sobre o trabalho da 
construção civil. 
I said how happy I was to be able to talk with a bricklayer about construction work.

Pensamos em inventar uma escola técnica, onde pedreiro, armador, eletricista 
ensinam futuros pedreiros, armadores, eletricistas. Uma conversa como lugar.  
Sandro também tinha o desejo de unir os trabalhadores.
We thought of inventing a technical school where bricklayers, steel fixers and electricians 
teach future bricklayers, steel fixers and electricians. A conversation as place.  
Sandro also wanted to unite the workers.

Conversamos um tempão.
We talked for a long time.

Bé gravou uma conversa entre Ceiça, ela e eu: pediu pra gente responder o que é medo. 
Bé recorded a conversation between Ceiça, herself and I: she asked us to tell her what fear is. 

Desenhei dona Antônia enquanto conversava com ela.
I drew Dona Antônia while I was talking with her. 

Mais de 30 conversas sobre o futuro; mais de 10 despedidas; um choro e não contei 
quantas conversas sobre trabalho.
Over 30 conversations about the future, over 10 farewells, one cry and who knows how 
many conversations about work.

Sentamos nas únicas cadeiras que tinha da casa e ficamos uns 15 minutos conversando.
We sat on the only chairs in the house and spent some 15 minutes talking.

Conversas sobre o medo, as 
amizades, os caminhoneiros, 
receios regados ao som de Gil, 
The Birds, e não lembro mais.
Conversations about fear, 
friendships, the truckers, 
apprehensions set to the sounds 
of Gilberto Gil, The Byrds and  
I don’t remember who else.

Seguimos eu, Luciano e Ana 
(conversa gravada).
Luciano, Ana and I went on 
(recorded conversation).

Manhã lenta pela pousada. Uma conversa na rede.
Slow morning at the inn. A conversation in the hammock.

Na varanda Ceiça e Tia Bezinha. Um pouco de conversa. Já escurece. 
On the veranda, Ceiça and Aunt Bezinha. A little conversation. It gets dark right away.

Dona Bezinha cozinhou almoço para nós. Canjica salgada. Conversamos  
com ela sobre trabalho. 
Dona Bezinha cooked lunch for us. Salty canjica. We talked with her about work. 

Dia de conversas no rio e conversas alheias. 
A day of conversations on the river and unrelated conversations.

A conversa me contagiou de ânimo e alegria, me devolveu toda energia  
que o calor me roubou de dia.
The conversation infected me with cheer and joy. It returned to me all the energy  
that the heat of the day had stolen.

Eu e Ana conversamos sobre o trabalho (o que é que estamos fazendo?).
Ana and I talked about work (what is it that we’re doing?).
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coletivo metade, centoeonze. inserção no aeroporto de guarulhos em 111 carrinhos de bagagem.
Coletivo Metade, Centoeonze. Insert at Guarulhos Airport in 111 luggage trolleys.

THIRD CAT

n. outsourcing; pyramid of theft; all the 
money trickling out along the way; sche-
me where you don't want to pay; mother cat, 
small cat; it's the obsession that they 
have now; you can't complain; it's tearing 
down the construction worker; agent; second 
company; 200, 300, 400 stays behind; foolish 
foolery; where is our money? it's for us to 
lose in silence;

DRY WAGES

n. Little money; shallow; pay less than 
the exact sum that they have to pay; mixed 
salary; always 400 to less; surplus; exploi-
ted; taken; when the only thing not raised 
is our salary; it's a kind of slavery to the 
companies, a slave to yourself.

LABORER FOR HIRE

n. traveling worker; wanderer; 4 months in 
the firm's quarters 3 days at home; to live 
in the middle of the world; meanders; helps 
to build the country; always a migrant; to 
go without job certainty; searching for 
beyond; fear of not coming back; free; that 
which builds.

FROZEN CEMENT

n. Cement that dries fast; it's a product 
that they lay down; that silences covers 
hides; when a body that falls disappears; 
petrifies; concretizes; sand, water, cement 
and a body; crashed fell dried.

DIVISION OF LABOR

n. when the worker goes out of his way; does 
everything owes everything knows everything, 
needs to know everything; danger: acci-
dent on the job; abandonment; substitution; 
disagreement; proposal that we received and 
didn't have; confusion; the company gets 
away unscathed.

RIGHT TO COMPLAIN

n. what is ours: braveries; when the worker 
interrupts; conflict; denunciation; an ave-
rage Joe with a big mouth; ordered to leave 
then and there; you can't complain; disobe-
dience; it's just to not let it go down in 
silence; not fooled anymore; if we hadn't 
complained about this today we would still 
be there working; fight.

ROLLING JOE

n. the person gets dirty; a Joe with a black 
mark; no work found; he who can't hold down 
a job; tossed; barred by the system; subjec-
ted; imprisoned; he who is fooled; broken at 
the seams; go without sure work; a go-getter 
Joe; they promised one thing, getting there 
they gave another; nothing.

SUBJECTED

n. it's the not recognizing the subject; 
condition of obedience; engulfed by orders; 
we only would like a thousand reais to go 
home; thrown into the system; bad bad bad; 
the system is tough; if you need the cash 
you gotta do it; quietness; disgust.

ANTI CONDUCT

n. disobedience; scream; disorder; people 
are just like ants: the others stepping on 
him and he comes thrusting, the more you're 
stepped over, the more you climb.

WORK

n. it's a thing that endures; from that whi-
ch you make that which is, that which you 
want to be; a responsible capability; the 
thing which is said from the start until the 
end; survival of the worker; perform unders-
tand know be; it's our way to build.
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A ideia de BaseMóvel, concebida por Vitor Cesar, surgiu da Base – 
local de trabalho compartilhado por artistas em Fortaleza, seguindo 
com a proposta de local para encontros e diálogos para diferentes 

espaços institucionais, como o Centro Cultural São 
Paulo e o Instituto Tomie Ohtake, entre outros. Em 
cada um desses lugares, a BaseMóvel adquiriu dife-
rentes configurações formais, como a forma de uma 
“namoradeira”, por exemplo, realizada em colaboração 
com a artista Graziela Kunsch para o Centro Cultural 
Maria Antônia, e de uma “mesa levável”, com Enrico 
Rocha para o Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro. A primeira abrigava uma biblioteca, enquan-
to a segunda, as ações do Núcleo Experimental de 
Educação do MAM. Seu contexto específico abarca, 
portanto, um espaço físico, mas, sobretudo, o campo 
discursivo envolvido nas relações sociais de confor-
mação e usos desse lugar. A contradição, inerente 
à ideia do projeto, indica a situação paradoxal de 
uma estrutura ou suporte fundamental para a ação 
artística ou educativa em constante mobilidade e 
maleabilidade, ou seja, uma base que se move e que 

Vinicius Spricigo
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se molda. Em decorrência disso, ela pode ser entendida não somente 
como uma estrutura arquitetônica basilar, mas principalmente como a 
constituição, sempre em colaboração entre os agentes envolvidos, de 
espaços de encontro temporários e provisórios.

Nesses termos, pode ser introduzida aqui a proposição, no âm-
bito do Projeto Contracondutas, de uma BaseMóvel no/do Campus 
Guarulhos da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Neste 
caso, o contexto específico seriam as recém-inauguradas instalações 
da Escola de Filosofia, letras e Ciências Humanas na região dos 
Pimentas, e uma colaboração estabelecida entre Escola da Cidade 
Arquitetura e Urbanismo e o Curso de História da Arte da UNIFESP. 
O contexto abarca, nesse sentido, um intercâmbio entre a curadoria 
do Projeto Contracondutas da Escola da Cidade (coordenado pelas 
professoras Carol Tonetti e ligia Nobre), o próprio Vitor Cesar e o 
laboratório de Pesquisa e Práticas em História da Arte III da UNIFESP 
(sob responsabilidade dos professores Vinicius Spricigo e Pedro 
Arantes, iniciado em junho de 2016, poucos meses após o retorno 
da EFlCH aos Pimentas, depois de três anos funcionando em uma 
unidade provisória no centro de Guarulhos). A disciplina, oferecida 
no segundo semestre de 2016, estabeleceu um diálogo entre o exer-
cício crítico das práticas curatoriais e as atividades realizadas pelo 
Projeto Contracondutas. O laboratório acompanhou e estabeleceu 
reflexões críticas, individuais e coletivas, com os proponentes das seis 
Intervenções Públicas do Projeto Contracondutas, além de participar 
e propor exercícios de mediação abertas, incluindo conversas, deba-
tes, processo que culminou no seminário Contra-Intervenções, o qual 
uniu os artistas e coletivos participantes para discutir as propostas de 
intervenção, com mediação do lab III.

No primeiro semestre de 2017, esse diálogo foi direcionado à pro-
posição de um dispositivo de exposição móvel, que levasse, de alguma 
forma, os resultados das Intervenções Públicas e as atividades didáti-
co-pedagógicas e de pesquisa realizadas no laboratório à comunidade 
de Guarulhos – em especial aos moradores e trabalhadores impactados 
pelas obras de expansão do Aeroporto. Um dos objetivos do Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC), que, por decisão do Ministério Público, 
destinou verbas à Associação Escola da Cidade e originou o Projeto 
Contracondutas, é ampliar o debate público sobre o trabalho análogo 
a escravo na contemporaneidade, atuando, dessa forma, na sua erra-
dicação e no reconhecimento de direitos trabalhistas. Partindo desse 
princípio, foram identificadas algumas questões-chave levantadas pelos 
alunos e professores participantes, a saber: o papel do dispositivo como 
alternativa ao aparato institucional voltado à arte contemporânea, pre-
cário ou quase inexistente na cidade de Guarulhos; a articulação do dis-
positivo com as intervenções dos coletivos e artistas participantes do 
Projeto Contracondutas; a capacidade do artefato de amplificar, para o 
público garulhense e por meio de sua mobilidade, os discursos gerados 
até então pelos agentes envolvidos diretamente no projeto, convocando-o 
a refletir criticamente sobre as questões tratadas pelas intervenções 
artísticas por meio da sua participação em atividades de públicas.

O dispositivo parainstitucional a ser criado, segundo o diagnóstico 
do laboratório de curadoria da UNIFESP, deveria responder às neces-
sidades dos coletivos e artistas locais, por intermédio de um local de 
alojamento e exibição de suas atividades. Nesse sentido, funcionan-
do como uma galeria móvel, ele exibiria ao público inicialmente as 
Intervenções do Contracondutas, servindo posteriormente ao propósi-
to da apresentação pública da produção artística de Guarulhos. Essa 
conformação de museu portátil, ou “cubo branco com rodinhas”, nos 
dizeres de um dos alunos do laboratório, foi prontamente dispensada. 
Afinal, uma exposição seria organizada na Escola da Cidade e poderia 
vir para Guarulhos e outras localidades, independentemente das ati-
vidades realizadas na cidade. Caberia ao dispositivo, portanto, menos 
a função de exposição de objetos de arte – aliás, de difícil desempe-
nho, considerando a diversidade das intervenções, que vão do vídeo 
de Raquel Garbelotti e do livro de Vânia Medeiros, às ações táticas 
do Coletivo 308, passando pela pesquisa “cartográfica” do grupo 
Núcleo de Espacialidade Contemporânea (NEC) e as intervenções no 
Aeroporto de Guarulhos dos coletivos Metade e Em Paralelo – e mais 
uma função formativa e educativa, articulando-se enquanto espaço 
relacional.

Nesse sentido, a concepção de uma BaseMóvel voltada exclu-
sivamente às atividades públicas do Projeto Contracondutas em 
Guarulhos aproxima-se de um conceito de exposição muito caro ao fi-
lósofo Vilém Flusser. Identificada pelo pensador com um “meio”, a ex-
posição informaria o público sobre um determinado tema, configuran-
do-se como uma estrutura relacional. Dessa forma, não interessaria 
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tanto aos observadores o resultado da produção artística, o objeto 
artístico, e sua exibição, mas a construção de significados que podem 
acontecer em um contexto dialógico. A exposição como meio, antes 
de tudo, é um local de encontro entre o público e as proposições 
artísticas, convertendo-se, por conseguinte, em um dispositivo de 
mediação (FlUSSER, 1986). A noção de dispositivo aqui empregada 
corresponde ao sentido foucaultiano do termo esclarecido por Giorgio 
Agamben no texto “O que é um dispositivo?”: um conjunto de práti-
cas, saberes, discursos e instituições com uma função específica de 
governar, ou seja, inscrito em relações de poder. O dispositivo é o lugar 
de uma prática governada por discursos e mecanismos, uma rede que 
se estabelece nessa práxis e na qual atua o sujeito, ou seja, é o local 
de processos de subjetivação. No entanto, como nos alerta o filósofo 
italiano, para além desse poder de sujeição dos dispositivos moder-
nos, os dispositivos contemporâneos como o aparelho de televisão e 
o telefone celular operam pela dessubjetivação do sujeito. Segundo o 
autor, isso torna muito mais difícil a criação de contradispositivos, que 
libertem de alguma forma o corpo e os gestos do sujeito que foram 
capturados pelos dispositivos (AGAMBEN, 2009, p. 25-51). 

As próprias instituições de ensino podem ser compreendidas 
enquanto dispositivos, no sentido foucaultiano amplo, que abarca as 
suas edificações e espaços físicos, mas igualmente os conjuntos de 
proposições, normas e operações que acabam por definir um deter-
minado resultado previsto em suas estratégias de formação. A forma-
ção educativa estaria, assim, prevista na forma e na configuração do 
dispositivo criado para este fim. A sala de aula com carteiras, onde o 
aluno permanece sentado ouvindo o professor, é um dos exemplos da 
criação de corpos “dóceis” de que fala Foucault. A liberdade do aluno, 
e também dos professores, nesse ambiente se restringe a circular e 
participar das aulas, portando–se, ambos, da maneira prevista pela 
configuração espacial do edifício e também pelas normas e regula-
mentos que regem a vida acadêmica. Ademais, no processo de ensino, 
há interpretações consideradas corretas de acordo com o conhecimen-
to já constituído, e o aluno é interpelado pelo educador no sentido de 
reafirmar tais discursos, muitas vezes em detrimento de suas próprias 
indagações e interpretações sobre o tema abordado, ou seja, descon-
siderando um motivador para a construção do conhecimento em vez 
de sua reprodução.1 Por outro lado, educadores têm sido cada vez mais 
substituídos por programas televisivos e atendimento on-line, não fal-
tam instituições privadas oferecendo ensino à distância, e alunos que 
passam os períodos de aula capturados por seus smartphones.

1 Um paralelo pode ser feito entre o ambiente acadêmico e 
o espaço expositivo. Neste, o público deveria permanecer 
prostrado diante das obras e ser capaz de compreender, com 
o auxílio muitas vezes da mediação e da ação educativa, o 
discurso do artista, do crítico de arte e do curador.

Vale lembrar que, ainda em 2016, um grupo de alunos e ativistas 
da região dos Pimentas ocupou a EFlCH, reivindicando tanto a de-
mocratização do ensino superior e o acesso dos moradores da região 
ao Campus, quanto formas democráticas, libertárias e participativas 
de educação. Eles levaram carteiras ao piso térreo, organizaram aulas 
abertas e assembleias, estabeleceram uma nova rotina para o funcio-
namento do Campus, realizaram atividades físicas e recreativas, como 
aulas de capoeira, e eventos musicais e culturais. Desejavam uma 
nova forma mais participativa de vivenciar a universidade e organizar 
a vida acadêmica, e criaram para isso um contradispositivo – a ocu-
pação. Certamente, o atendimento dessas demandas necessitaria 
de uma reconstrução total da escola, seja do ponto de vista de suas 
estruturas físicas ou de toda a legislação que hoje governa o ensino 
público no Brasil. Se tais mudanças requerem longos debates com 
ampla participação da sociedade, algo que não acontece da noite para 
o dia, como, aliás, deve ocorrer em uma democracia, algumas mudan-
ças nesse sentido já estão em curso. Desde 2005, o curso de História 
da Arte está discutindo a curricularização de 10% de atividades de 
extensão e os laboratórios, sobretudo o lab III, voltado à curadoria 
e à mediação em arte, constituem os eixos a partir dos quais o curso 
estabelecerá seus projetos e eventos de extensão universitária para a 
comunidade local. Dessa forma, a parceria entre UNIFESP e Escola 
da Cidade, e a criação de um dispositivo móvel no Campus Guarulhos 
vai ao encontro da construção de um dialogo maior entre academia e 
comunidade, e de formas experimentais e participativas de constru-
ção de conhecimento.

A questão principal seria a capacidade da BaseMóvel no/do 
Campus Guarulhos de atuar como uma alternativa ao espaço educati-
vo convencional, criando condições de possibilidades para novas prá-
ticas didático-pedagógicas relacionadas ao tema do trabalho análogo 
a escravo na contemporaneidade. Quais as maneiras de transmitir a 
experiência cotidiana ligada ao trabalho ou ao viver e deslocar-se pela 
cidade? Como intervir nessa experiência, ao mesmo tempo individual 
e coletiva, com o objetivo de produzir consciência crítica sobre as 
condições de trabalho, moradia e mobilidade? Como criar formas de 
comunicação para difundir e ampliar as reflexões geradas por essas 
intervenções em contexto relacional? Afinal, de forma concreta, como 
criar um contradispositivo?

Uma estrutura metálica no formato de um paralelepípedo, sec-
cionado em partes fechadas por tábuas de compensado foi a forma 
inicial escolhida por Vitor Cesar em conjunto com outros artistas e 
arquitetos participantes do Projeto Contracondutas, os professores e 
alguns alunos do lab III. A estrutura, a ser desmontada e remontada 
em diferentes configurações, permite ao público o uso de mesas e 
bancos para oficinas, tablados e palcos para apresentações, encena-
ções e performances, mirante para a observação à distância, encosto 
para o descanso, e assim por diante. Ela possibilita, assim, analoga-
mente à formação de um canteiro de obras, a criação de locais de tra-
balho, sobretudo oficinas e debates, formato escolhido para algumas 
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The idea of a BaseMóvel (MobileBase), conceived by Vitor Cesar, 
came from the Base—a workplace shared by artists in Fortaleza—, 
following up with the proposal of a place for meetings and dialogues 
at different institutional spaces, such as Centro Cultural São Paulo 
and the Tomie Ohtake Institute, among others. In each of these plac-

es, the MobileBase took on different formal con-
figurations, such as a “loveseat” form, for example, 
created in collaboration with the artist Graziela 
Kunsch for the Centro Cultural Maria Antonia, 
and the “portable table” with Enrico Rocha for the 
Museum of Modern Art of Rio de Janeiro. The for-
mer contained a library, while the latter housed the 
MAM Experimental Education Center. Its specific 
context therefore encompasses a physical space, 
but most importantly, the discursive field involved in 

the social relations of conformity and uses of the place. The inherent 
contradiction in the project’s idea indicates the paradoxical situa-
tion of a structure or fundamental support for artistic or educational 
action in constant mobility and malleability, that is, a base that moves 
and shapes itself. As a result, it can be understood not only as a basic 
architectural structure, but chiefly as the constitution—always in 

form follows mediation:
the basemóvel and 
public activities of 
the counter-conducts 
proJect in guarulhos

Vinicius Spricigo

das primeiras atividades públicas do projeto a serem realizadas em 
Guarulhos. Diferentemente do posto de trabalho tradicional, local 
sob administração de empresas privadas ou do Estado, o espaço ali é 
criado coletivamente: artistas, coletivos, educadores e público podem 
compartilhar saberes, práticas, métodos de trabalho e experiências, 
reunidos ao redor de atividades como o desenho, a gravura (sobre 
as próprias tábuas de compensado), a produção textual ou audiovi-
sual, entre outras. A estrutura do contradispositivo abarca ainda uma 
tenda, banquetas e conexões para aparelhos eletrônicos de vídeo e 
áudio. Apropria-se de dispositivos modernos (a estação de trabalho) 
e pós-modernos (os meios digitais de reprodução de imagem e som), 
convocando o público à intervenção no espaço urbano. A sua mobi-
lidade, permite a instalação em praças, escolas, coletivos artísticos, 
espaços expositivos e outros âmbitos públicos, gerando um local 
de abrigo para a formulação de múltiplas proposições, nas quais os 
participantes elaboram suas próprias estratégias, propostas, mecanis-
mos e regras. Nesse contradispositivo, os corpos e gestos, em vez de 
ser capturados, são libertados pelas práticas desgovernadas da ação 
coletiva na esfera pública.

Ao contrário das noções usuais de projeto, a ideia de BaseMóvel, 
segundo Vitor Cesar, não é compreendida como a solução de um 
problema dado; em outras palavras, a forma do dispositivo não cor-
responde a uma finalidade específica: sua concepção subverte o 
conhecido motto associado à arquitetura e ao design moderno. A 
forma do dispositivo, no caso de Guarulhos, não segue mais a sua 
função expositiva, mas se volta à mediação com o público. Antes de 
se conformar com uma galeria, display, gabinete ou mostruário itine-
rante, a BaseMóvel no/do Campus Guarulhos fornece estrutura ou 
suporte ao convívio coletivo, ao diálogo e ao fazer conjunto. A própria 
configuração do espaço depende do trabalho de montagem e remon-
tagem da peça, de acordo tanto com as condições físicas disponíveis 
quanto com as demandas das atividades que nele serão realizadas. A 
realização desse projeto dá seguimento não somente à série iniciada 
por Vitor Cesar, mas também a uma infinidade de outras iniciativas, 
idealizadas como instrumentos institucionais alternativos, sejam eles 
situados já na história das novas vanguardas artísticas dos anos 1960 
e 1970, ou ligados ao fenômeno contemporâneo de artefatos expo-
sitivos móveis (PERAN, 2015, p. 22-25). Caberá, agora, ao público a 
ativação desse contradispositivo.
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collaboration with the agents involved—of temporary and provisional 
meeting spaces.

In these terms, let us now consider the proposal for the BaseMóvel 
on/of the Guarulhos Campus of the Federal University of São Paulo 
(UNIFESP) within the scope of the Counter-Conducts Project. In this 
case, the specific context is that of the newly inaugurated facilities 
of the School of Philosophy, Language and Literature, and Human 
Sciences (EFLCH) in the Pimentas region, and a collaboration es-
tablished between the Escola da Cidade—College of Architecture 
and Urban Planning and UNIFESP’s Art History course. The context 
involves, in this sense, an interchange between the curatorship of the 
Escola da Cidade’s Counter-Conducts Project (coordinated by pro-
fessors Carol Tonetti and Ligia Nobre), Vitor Cesar and the UNIFESP 
Laboratory of Research and Practices in History of Art III (under the 
direction of professors Vinicius Spricigo and Pedro Arantes, initiated 
in June 2016, a few months after EFLCH returned to Pimentas, af-
ter three years of functioning out of a temporary unit in the center of 
Guarulhos). Offered in the second half of 2016, the course established 
a dialogue between the critical exercise of curatorial practices and the 
activities carried out by the Counter-Conducts Project. The laboratory 
accompanied and established critical reflections, both individual and 
collective, with the proponents of the Counter-Conducts Project’s six 
Public Interventions, in addition to participating in and proposing open 
mediation exercises, including conversations and debates—a process 
that culminated in the Counter-Interventions Seminar, which brought 
together participating artists and collectives to discuss the intervention 
proposals, mediated by Lab III.

In the first half of 2017, this dialogue led to the proposal of a mobile 
exhibition apparatus, which would in some way convey the results of 
the Public Interventions and didactic-pedagogical and research activ-
ities carried out under the auspices of the laboratory to the commu-
nity of Guarulhos—especially the residents and workers impacted by 
the construction of the airport expansion. One of the objectives of the 
Term of Adjustment of Conduct (TAC), which, by decision of the Public 
Prosecutor’s Office, allocated funds to the Escola da Cidade Association 
and originated the Counter-Conducts Project, is to expand the public 
debate on slave labor conditions in the contemporary world, therefore 
taking action toward its eradication and the recognition of workers’ 
rights. With this principle as the starting point, it was possible to identify 
several key issues raised by participating students and teachers, name-
ly: the role of the device as an alternative to the institutional apparatus 
focused on contemporary art, which was precarious, bordering on 
non-existent in the city of Guarulhos; the device’s involvement with 
the interventions created by the collectives and artists participating in 
the Counter-Conducts Project; the device’s capacity to amplify, for the 
public in Guarulhos, by way of its mobility, the discourses generated up 
to that point by the agents directly involved in the project, calling on the 
public to reflect critically on the issues addressed by the artistic inter-
ventions through their participation in public activities.
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The para-institutional apparatus or dispositif to be created, ac-
cording to the UNIFESP curatorial laboratory’s diagnosis, had to 
respond to the needs of local artists and collectives, by means of 
a locale to accommodate and exhibit their activities. In this sense, 
functioning as a mobile gallery, it would initially display the Counter-
Conducts Interventions, later serving to present the artistic production 
of Guarulhos to the public. This configuration as a portable muse-
um, or “white cube on wheels,” in the words of one of the students in 
the laboratory, was promptly dismissed. After all, an exhibition to be 
organized at Escola da Cidade could then be brought to Guarulhos 
and other locations, regardless of the activities carried out in the city. 
The apparatus would therefore serve less the function of exhibiting art 
objects—difficult to accomplish, considering the diversity of the inter-
ventions, ranging from Raquel Garbelotti’s video and Vânia Medeiros’ 
book to the tactical actions of Coletivo 308, not to mention the “car-
tographic” survey by the group known as Núcleo de Espacialidade 
Contemporânea (NEC) and the interventions at Guarulhos Airport by 
the collectives Metade and Em Paralelo—and more in an instructional, 
educational function, articulating itself as a relational space.

In this sense, the conception of a BaseMóvel focused exclusively on 
the Counter-Conducts Project’s public activities in Guarulhos comes 
close to a concept of exhibition very dear to the philosopher Vilém 
Flusser. Identified by the thinker as a “means,” an exhibition informs the 
public of a certain theme, configuring itself as a relational structure. In 
this way, observers would not be as interested in the result of artistic 
production, the artistic object and its exhibition, as they would be in the 
construction of meanings that can take place in a dialogical context. The 
exhibition as means is, above all, a place where public and artistic prop-
ositions meet up, and as such it becomes an instrument of mediation 
(FLUSSER, 1986). The notion of apparatus employed here corresponds 
to the Foucauldian sense of the term clarified by Giorgio Agamben in 
the text “What is an apparatus (dispositif)?”: a set of practices, knowl-
edge, discourses and institutions with the specific function of governing, 
that is, inscribed in the relations of power. The apparatus is the locus 
of a practice governed by discourses and mechanisms, a network that 
establishes itself in this praxis and in which the subject acts, that is, it is 
the locus of processes of subjectivation. However, as the Italian philos-
opher warns, beyond the power of subjugation of modern apparatus, 
contemporary apparatus such as the television set and the cell phone 
operate by the de-subjectivation of the subject. According to the author, 
this makes it much more difficult to create counter-apparatuses, which 
to a certain extent might free the subject’s body and gestures captured 
by the apparatus (AGAMBEN, 2009, pp. 25-51).

Educational institutions can themselves be understood as appara-
tuses, in the broad Foucauldian sense, which encompasses their build-
ings and physical spaces, but also their set of propositions, norms and 
operations that ultimately define a determined outcome for their edu-
cational strategies. Instructional education should thus be foreseen in 
the form and configuration of the apparatus created for this objective. 

The classroom furnished with desks, where the students remain seated 
while listening to the teacher, is one of the examples of the creation 
of “docile” bodies of which Foucault speaks. In this environment, the 
freedom of students, and teachers as well, is restricted to circulating 
and participating in classes, everyone conducting himself in the man-
ner foreseen by the spatial configuration of the building and also by the 
rules and regulations governing academic life. Moreover, in the teach-
ing process, there are interpretations considered correct according to 
previously constituted knowledge, and students are questioned by the 
educator to reaffirm said discourses, often to the detriment of their 
own questions and interpretations regarding the subject addressed, 
that is, disregarding the impulse to construct knowledge rather than 
reproduce it.1 On the other hand, educators have been increasingly sub-
stituted by television programs and online assistance; there is no lack 
of private institutions offering distance education, as well as students 
who spend classroom time absorbed up in their smartphones.

It is worth remembering that in 2016 a group of students and 
activists from the Pimentas region occupied the EFLCH, calling for 
the democratization of higher education and access to the Campus for 
residents of the region, as well as democratic, libertarian and participa-
tive forms of education. They took classroom desks to the ground floor, 
organized open classes and assemblies, established a new routine for 
the operation of the Campus, carried out physical and recreational ac-
tivities, such as capoeira classes, and musical and cultural events. They 
yearned for a new, more participative way of experiencing the university 
and organizing academic life, and to this end they created a counter-ap-
paratus—the occupation. Certainly, meeting these demands would 
require a total reconstruction of the school, both from the viewpoint 
of its physical structures and that of all the legislation which currently 
governs public education in Brazil. While such changes require lengthy 
debates with broad-based participation from society—not something 
that happens overnight—, something which incidentally should occur 
in a democracy, some changes in this direction are already under way. 
Since 2005, the History of Art course has been discussing curriculariz-
ing 10% of extension activities, and the Laboratories, especially Lab III, 
focused on curatorship and mediation in art, are the axes around which 
the course will establish its projects and university extension events 
for the local community. Thus, the partnership between UNIFESP 
and Escola da Cidade, and the creation of a mobile apparatus on the 
Guarulhos Campus, are in line with the construction of a greater dia-
logue between academia and the community, and with experimental 
and participative forms of constructing knowledge.

1 A parallel can be drawn between the academic environment 
and exhibition spaces. In the latter, the public should remain 
prostrate before the works and be able to understand, often with 
the aid of mediation and educational action, the discourse of the 
artist, the art critic and the curator.
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The main issue is the ability of the BaseMóvel on/of Guarulhos 
Campus to act as an alternative to conventional educational spaces, 
making it possible to create new didactic-pedagogical practices related 
to the subject of slave labor conditions in the contemporaneity. What 
are some possible ways to convey the everyday experience related to 
working and living and moving around in the city? How is it possible to 
intervene in this experience, at the same time individual and collective, 
with the objective of producing critical awareness regarding working 
conditions, housing and mobility? How can forms of communication be 
created to disseminate and expand the reflections generated by these 
interventions in a relational context? Ultimately, concretely, how to 
create a counter-apparatus?

A metallic structure in the shape of a parallelepiped, sectioned in 
parts enclosed by plywood boards, was the initial form chosen by Vitor 
Cesar in conjunction with other artists and architects participating in 
the Counter-Conducts Project, along with professors and some of the 
Lab III students. The structure, to be dismantled and reassembled in 
different configurations, allows the public to use tables and bench-
es for workshops; platforms and stages for presentations, plays and 
performances; a “lookout” for observing from a distance; a backrest for 
more comfort, and so on. In this way, much like the configuration of a 
construction site, it makes it possible to create workspaces, especially 
for workshops and debates, the format chosen for some of the project’s 
first public activities in Guarulhos. Unlike the traditional workplace 
under the administration of a private company or the state, this space 
is created collectively: artists, collectives, educators and the public can 
share knowledge, practices, work methods and experiences, coming 
together around activities such as drawing, engraving (on the plywood 
boards themselves), textual or audiovisual production and others. The 
structure of the counter-apparatus also includes a tent, stools and 
connections for electronic video and audio devices. It adopts modern 
apparatuses (the workstation) and postmodern ones (the digital meth-
ods of image and sound reproduction) inviting the public to intervene 
in the urban space. Its mobility permits installation in plazas, schools, 
art collectives, exhibition spaces and other public settings, generating 
a locale for the formulation of multiple propositions where participants 
can develop their own strategies, proposals, mechanisms and rules. In 
this counter-apparatus, bodies and gestures, instead of being captured, 
are liberated by the ungoverned practices of collective action in the 
public sphere.

Contrary to conventional notions of design, the idea of the 
BaseMóvel, according to Vitor Cesar, should not be understood as the 
solution to a given problem; in other words, the format of the apparatus 
does not correspond to a specific objective: its conception subverts the 
well-known motto associated with architecture and modern design. 
The form of the apparatus, in the case of Guarulhos, no longer follows 
its exhibitory function, but turns its attention to mediation with the 
public. Rather than conforming to the format of a gallery, display, cab-
inet or itinerant showcase, the BaseMóvel on/of Guarulhos Campus 

provides a structure or support for collective interaction, dialogue and 
creation. The actual configuration of the space depends on the work 
of assembling and reassembling the parts, according to the physical 
conditions available as well as the requirements of the activities to 
be performed. The implementation of this project not only continues 
the series initiated by Vitor Cesar but also countless other initiatives, 
idealized as alternative institutional instruments, whether previously 
situated in the history of the new artistic avant-garde of the 1960s and 
‘70s or linked to the contemporary phenomenon of mobile displays 
(PERAN, 2015, pp. 22-25). It is now up to the public to activate this 
counter-apparatus.
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o Projeto Labor, pelo coletivo 308, 
propôs três ações de intervenção urbana 
– Trilha Labor, Aviões Labor e Lambe 
Lambe Labor – que buscaram dialogar 
com os munícipes de Guarulhos e com o 
aeroporto como equipamento alheio à 
realidade local. essas ações, histórias de 
moradores do entorno e de trabalhadores 
do aeroporto, podem ser acessadas no 
site www.projetolabor.com. instalação na 
exposição Diagrama Contracondutas.  
Foto: renata ursaia

Projeto Labor (Project Labor),  
by Collective 308, proposed 3 actions of 
urban intervention — Trilha Labor (Trail 
Labor), Aviões Labor (Airplanes Labor) and 
Lambe Lambe Labor (Street Poster Labor)  — 
that sought to create dialogue between the 
inhabitants of Guarulhos and the airport 
as equipment alien to the local’s everyday 
lives. These actions include stories from 
the people living around the airport and 
the airport employees, can be accessed on 
our site www.projetolabor.com. Installation 
at the Diagrama Contracondutas exhibition. 
Photo: Renata Ursaia
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Excerto do vídeo Projeto Labor pelo 
Coletivo 308 – depoimento de Gabriel 
Kelvin. “Em 2012, a GRU chegou para pegar 
a administração do aeroporto, e assim, com 
a promessa de melhorar o funcionamento”.

Excerpt from the film Labor Project by 
Coletivo 308–statement by Gabriel Kelvin. 

“In 2012, the GRU arrived to take over the 
administration of the airport and with the 
promise to improve how it works.”

Excerto do vídeo Projeto Labor pelo 
Coletivo 308 – depoimento de Gabriel 
Kelvin. “Se já é difícil com o Estado, ainda 
mais dialogar com empresas com emprei-
teiras, construtoras, enfim”. 

Excerpt from the film Labor Project by 
Coletivo 308–statement by Gabriel Kelvin. 

“If it’s already difficult with the State, it will be 
even more so when we have to talk with com-
panies, developers, contractors and so on.”

Excerto do vídeo Projeto Labor pelo 
Coletivo 308 – depoimento de Gabriel 
Kelvin. “Mas eu tenho a certeza de que é 
mais uma das obras de uma modernização 
do aeroporto que vai servir para quem é 
passageiro”.

Excerpt from the film Labor Project by 
Coletivo 308–statement by Gabriel Kelvin. 

“But I am sure that it’s one more construc-
tion project to modernize the airport and 
make it better for passengers.”

Excerto do vídeo Projeto Labor pelo 
Coletivo 308 – depoimento de Gabriel 
Kelvin. “Porque quem mora ao redor vai 
continuar lidando com esses problemas, de 
enchente, de falta de saneamento básico, 
problemas de transitar”.

Excerpt from the film Labor Project by 
Coletivo 308–statement by Gabriel Kelvin. 

“Because whoever lives in the surroundings 
will still have to deal with these problems; 
the flooding, lack of basic sanitation, getting 
around.”
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O texto a seguir é, em grande parte, a introdução que escrevi para 
o livro The Architect as Worker: Immaterial Labor, the Creative Class 
and the Politics of Design, publicado em 2015 pela Bloomsbury 
Press. Foi traduzido e republicado aqui graças ao convite do Projeto 
Contracondutas,1 por seu interesse em editá-lo, e graças à Bloomsbury 
Press, pela permissão concedida. Desde que foi publicado, em 2015, os 
enigmas que estimularam sua escrita e edição não diminuíram; de fato, 
à medida que minha pesquisa se aprofunda na natureza do trabalho do 
arquiteto, na construção da “profissão” e nos mitos que nós, arquitetos, 
mantemos sobre nossa “nobre” disciplina, mais vejo os tentáculos rizo-
máticos da ideologia capitalista fazendo seu trabalho em nossas almas 
tão sensíveis e no nosso precário empreendimento. O trabalho sobre o 
trabalho do arquiteto precisa continuar.

Em 1995, observei um subempreiteiro rebocando os quartos de 
uma casa que meu sócio e eu havíamos projetado. Ficou claro que 
ele conhecia todos os cantos da casa de uma maneira que nós ja-
mais conheceríamos. Qual contribuição seria mais significativa: seu 

1 O arquiteto como trabalhador. Tradução de Irene Sinnecker 
(Contracondutas, 2017).

Peggy Deamer
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Excerto do vídeo Projeto Labor pelo 
Coletivo 308 – depoimento de Franklin 
Jones. “Meu nome é Franklin, e moro no 
Presidente Dutra, e, como dá para perceber, 
eu moro num bairro vizinho ao aeroporto”.

Excerpt from the film Labor Project by 
Coletivo 308–statement by Franklin Jones. 

“My name is Franklin and I live off the 
Presidente Dutra highway; and, as you can 
see, I live in a neighborhood right next to 
the airport.”

Excerto do vídeo Projeto Labor pelo 
Coletivo 308 – depoimento de Gabriela 
Saiani. “As pessoas estão indo e vindo e 
tendo a liberdade delas, e você tipo está 
preso ali naquele lugar, parece que é um 
lugar que leva para vários lugares”.

Excerpt from the film Labor Project by 
Coletivo 308–statement by Gabriela Saiani. 

“People are coming and going and enjoying 
their freedom and, like, you’re stuck, there, 
in that place; it looks like a place that leads 
to lots of places.”

214 215



trabalho material de construção ou nosso trabalho imaterial de pensar, 
desenhar e fazer maquete? Também ficou claro para mim que se os 
proprietários desistissem da casa, eles não conseguiriam vendê-la 
para qualquer um; seriam obrigados a doá-la para o meu sócio e eu, os 
únicos que a amavam como eles (Sim, eles a venderam e não, nós não 
fomos seus destinatários). Qual de nós (arquiteto, construtor, proprie-
tário) poderia dizer com razão que esta casa era “sua”? – eu me per-
guntei. Qual valor (emocional, monetário, social) poderia ser atribuído 
ao nosso papel específico como arquitetos?

Escrevendo sobre detalhamento em um artigo para a Praxis alguns 
anos depois (DEAMER, 2000, p. 108-115), quando a manufatura e a pré-

-fabricação informadas pelo emprego do computador ficaram em alta, a 
relação entre projeto, produção e propriedade voltou a pesar sobre mim. 
Quem determina o projeto da casa pré-fabricada: os fabricantes ou o 
arquiteto? E sem um patrocinador, a arquitetura da pré-fabricação po-
deria ficar sem remuneração? Na produção em fábrica, o projeto não só 
não poderia ser distinguido da construção, como a definição de “deta-
lhamento” poderia ser expandida da noção de união de materiais em um 
objeto, para a união das etapas no processo de produção. Teoricamente, 
senti que era importante resgatar a apreciação dos detalhes das mãos 
dos fenomenologistas que, com muita facilidade, parecia-me, equipara-
vam um bom projeto ao trabalho artesanal sentimental ligado à manu-
fatura de belos desenhos, o produto tradicional do trabalho arquitetôni-
co. 2Essa posição conservadora não apenas rejeitava a produção digital 
e as “saídas sem papel”, como também mantinha o projeto sob domínio 
da elite, já que os edifícios exclusivos e artesanais que tanto admiravam 
nunca poderiam ir ao encontro de um público urbano desfavorecido. 
Certamente, o trabalho arquitetônico poderia passar por essas mudan-
ças processuais e ainda manter a chama do detalhamento, do artesanal 
e da qualidade do projeto. Meu artigo para Praxis, por sua vez, provocou 
uma compreensão em dois momentos de “a-ha”. Um deles foi ler, em 
Details of Modern Architecture, de Edward Ford, esta citação:

Na medida em que os arquitetos do século XX passaram a se preocupar com 
as consequências sociais de seu trabalho, eles se concentraram na forma 
como os edifícios afetavam o comportamento de seus ocupantes. Na me-
dida em que os arquitetos do século XIX passaram a se preocupar com as 
consequências sociais de seu trabalho, eles se concentraram na forma como 
os edifícios (e particularmente seus ornamentos) afetavam aqueles que os 
construíam. Talvez não exista grande diferença entre os arquitetos do século 
XIX e os do século XX, além do fato de que cada grupo foi tão indiferente às 
preocupações sociais quanto o outro (FORD, 1990, p. 09).

Por que nós, arquitetos, desistimos do trabalhador? E a ênfase 
atual nas complexas relações entre fachadas de alto desempenho 

2 Marco Frascari, Alberto Perez-Gomez, David Leatherbarrow, 
Peter Carl e Juhani Pallasmaa, por exemplo.

energético e performatividade dos materiais não nos convidaria a 
reconsiderar o papel essencial dos fabricantes no processo de elabo-
ração do projeto? Além disso, a terceirização do desenho, renderiza-
ção e modelagem em países distantes implica que mesmo o ofício de 
representação não é uma atividade intimista e baseada em escritório. 
O conjunto mais amplo de construtores de edificações – fabricantes, 
trabalhadores das fábricas, engenheiros, consultores em conforto 
ambiental, especialistas em energia, desenhistas – não deveriam ser 
consultados sobre a sua satisfação criativa, social e financeira?

Outro momento semelhante ocorreu durante a pesquisa iniciada 
para o artigo da Praxis, que levou ao simpósio (2006) e ao eventual 
livro intitulado Buildingin the Future: Recasting Architectural Labor, 
que Phil Bernstein e eu organizamos e editamos. O subsídio da 
Universidade de Yale me permitiu entrevistar engenheiros, fabricantes 
de metais e vidro, trabalhadores de fábricas de aço e alumínio, arquite-
tos e desenvolvedores de programas de computador para determinar 
seu papel na linha de produção atual – ou seria agora uma rede? – de 
controle de projeto. Além da confirmação do pensamento de que o 
trabalho da construção civil já não era mais transmitido linearmente 
do arquiteto autor, à equipe, ao empreiteiro, ao subempreiteiro, as 
entrevistas indicavam a importância do novo programa de computa-
dor de apoio à modelagem da informação da construção (BIM) e dos 
novos contratos que permitiam a entrega de projetos integrados (IPD), 
estruturas com o potencial de alterar as antigas hierarquias de proje-
to/construção de forma definitiva.

Além dessas explorações acerca da natureza material e social 
do projeto arquitetônico, os seminários que conduzi na Escola de 
Arquitetura da Universidade de Yale – “Arquitetura e Capitalismo” 
e “Arquitetura e Utopia” – continuaram a explorar o trabalho arqui-
tetônico e, paralelamente, de forma não tão sutil, responderam à 
aversão patética da teoria da arquitetura em lidar com as questões 
levantadas pelo 11 de setembro de 2001 ou a crise financeira de 2008. 
“Arquitetura e Capitalismo” examinou uma historiografia alternativa da 
arquitetura, que olhou para além do foco padrão na progressão formal 
e estilística, e tentou vincular essas mudanças às transformações 
no capitalismo. O livro que essa pesquisa do seminário produziu – 
Architecture and Capitalism: 1845 to the Present (DEAMER, 2013) – 
pode ser visto como o precursor deste livro mais contemporâneo. Do 
mesmo modo, “Arquitetura e Utopia” (uma alternativa mais otimista 
para “Arquitetura e Capitalismo”) examinou sociedades com diferen-
tes atitudes em relação ao trabalho: sociedades como a New Lanark, 
de Robert Owen, tornaram a jornada de trabalho mais curta, de modo 
que o prazer e o lazer poderiam vir a seguir. Outras sociedades, como 
a de William Morris em News from Nowhere (MORRIS, 1890/2003), 
e a Phalanstère, de Charles Fourier, promoveram o trabalho como 
inerentemente criativo e prazeroso. A sociedade utópica de Marx 
libertou o trabalhador da alienação imposta pelo capitalismo – da alie-
nação de seus colegas por meio da competição no trabalho, de seus 
produtos por meio da divisão do trabalho, e de si mesmo pelas falsas 
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necessidades de consumo. Essas últimas utopias não só ofereciam 
uma vaga ideia do trabalho que muitos de nós imaginávamos expe-
rimentar ao entrar nas escolas de arquitetura (projetar é divertido!), 
mas também revelava como o trabalho era parte integrante da socie-
dade em geral: a forma como alguém se sentia em relação ao próprio 
trabalho, e seu valor atribuído, constituía a base das relações sociais. 

Embora nenhuma dessas sociedades utópicas tenha abordado o 
trabalho arquitetônico em si, tornou-se impossível sentir-se bem com 
a profissão de arquitetura. Tornou-se lugar comum ver graduados em 
arquitetura com U$ 100 mil em dívidas, implorar por estágios que pa-
gavam pouco mais do que um salário mínimo, sentirem-se honrados 
em trabalhar 15 horas por dia, sete dias por semana, como um sinal 
de sua necessidade; diretores de empresas que trabalhavam quase 
que exclusivamente para os ricos, tentando provar que seus escas-
sos honorários não estavam pagando por experimentos arrogantes e 
egoístas; jovens arquitetos com esperanças de ir além das reformas 
de banheiro para possíveis expansões suburbanas. 

As coisas atingiram um ponto crítico em duas ocasiões distintas 
nos últimos três anos. Uma delas foi um simpósio arquitetônico em 
que um jovem do público perguntou ao painel o que se podia esperar 
de uma carreira em arquitetura, ao qual um orador proeminente e 
inteligente respondeu com fervor: “a arquitetura não é uma carreira, é 
um chamado!” O quê?! Como fomos cair na mesma ideologia cristã 
que costumava fazer com que os pobres se sentissem abençoados 
pela pobreza? Como a arquitetura se tornou tão completamente surda 
ao discurso do trabalho a ponto de poder aderir tão inconscientemen-
te à honra da exploração do trabalho?

Alguns meses depois, participei de um painel – “Who Builds 
Your Architecture?” – no Centro de Arte e Política Vera List Center 
for Art and Politics, na New School, em Nova York. Organizado por 
Kadambari Baxi e Mabel Wilson, em colaboração com a Human Rights 
Watch, monitorando o abuso trabalhista na servidão por contrato na 
construção de projetos nos Emirados Árabes, na Ásia do Sul e na 
China, eles esperavam iniciar uma pressão sobre os arquitetos que 
projetavam esses edifícios que, por sua vez, exerceriam pressão sobre 
seus clientes para monitorar os protocolos na construção. Nenhum 
arquiteto trabalhando nessas áreas geográficas aceitou participar de 
conversas, assinar uma petição ou considerar interferir em questões 
trabalhistas. Essa resposta contrastava com os muitos artistas que 
se recusaram a expor seus trabalhos no Museu Guggenheim em Abu 
Dhabi, possivelmente o mais infame desses projetos questionáveis. 
Quanta ironia: os arquitetos acreditarem que estavam fora do discur-
so trabalhista porque o que eles fazem é arte ou projeto, em vez de 
“trabalho” per se, e os próprios artistas não abdicaram da responsabili-
dade social que acompanha a sua autoidentificação como trabalhador.

Em retrospectiva, não deveria ter me surpreendido. A teoria crítica 
abraçou o campo aparentemente mais distante dos motores econômi-
cos da arquitetura – o da arte – para provar o extenso domínio da ideo-
logia capitalista. A história e a teoria da arte examinaram a relação 

tensa e histórica entre arte e política. Tendo lecionado cursos sobre a 
Teoria Crítica da Arquitetura, estava muito consciente do fato de que 
ensinar esses assuntos aos arquitetos significava ler os ensaios dos 
teóricos da arte e esperar que os alunos pudessem compreender suas 
implicações na arquitetura.

Alguns exemplos na teoria da arquitetura provaram ser exceção, 
principalmente o trabalho que circunda os escritos de Manfredo Tafuri, 
o historiador de arquitetura marxista que argumentou que não poderia 
haver arquitetura socialmente benéfica se não houvesse socialismo. 
Este argumento, considerado intricado, deixa pouca esperança para a 
arquitetura ser mais do que o peão do capitalismo, mas é singular em 
sua leitura da arquitetura como operador dialético com a arte, na me-
dida em que ambos se esforçam para se adaptarem às armadilhas do 
capitalismo industrial. O legado de sua escrita reside em um dentre 
dois tipos de resposta, ambos com os quais aprendemos: pensadores 
da arquitetura que defendem sua relevância dentro do capitalismo, 
seja deixando abertamente o marxismo para trás, ou pela releitura 
das oportunidades da arquitetura; ou com teóricos neomarxistas não 
arquitetos que ocasionalmente estendem seu pensamento a ela.

Uma parte da resposta arquitetônica capitalizou a crença de Tafuri 
na incapacidade da arquitetura ser socialmente relevante na socie-
dade capitalista – o que é sagaz para limitar as aspirações à (mera) 
exploração formal. Isso fez com que muitos arquitetos, principalmente 
Peter Eisenman entre estes, fossem puros formalistas enquanto rei-
vindicavam ser leitores tafurianos/marxistas. 

Outro grupo neoformalista analisou a proposição de que a auto-
nomia da arquitetura – sua linguagem singularmente formal – permite 
refletir o vazio ético do capitalismo. O trabalho matizado deste último 
grupo, exemplificado de forma mais clara por Kenneth Michael Hays, 
tem sido amplamente histórico e focado nos efeitos e no consumo da 
arquitetura. Um outro grupo de pensadores, menos interessados no 
lado formal ou autônomo de Tafuri do que em sua posição crítica em 
relação ao capitalismo, são defensores da criticalidade contra os “teó-
ricos pós-críticos”, que desejam satisfazer plenamente as vantagens 
oferecidas pelos novos modos de produção do capitalismo.3 Enquanto 
compartilham a rejeição da pós-criticalidade ao fatalismo melancólico 
e condenatório de Tafuri, o grupo antipós-criticalidade – entre eles 
Keller Easterling, Reinhold Martin e Felicity Scott – redirecionam (se 
não rejeitam) o tafurianismo para um capitalismo global, escorregadio 
e não monolítico, cujas contradições e erros oferecem oportunidades 
de infiltração. E, finalmente, o trabalho de Kenneth Frampton, centra-
do no regionalismo crítico, afasta seu discurso do marxismo propria-
mente, em direção à análise social fenomenológica e humanista de 
Hannah Arendt. O livro Labour, Work, and Architecture, de Frampton 
(2002), uma coleção influente de ensaios polêmicos que defendem 

3 Estes incluem, entre outros, Silvia Lavin, Bob Somol, Michael 
Speaks e Sarah Whiting.
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uma resistência à otimização técnica, é menos um exame do labor e 
do trabalho em si, do que dos tipos de espaços que o “bom trabalho” 
produz, mas ainda amplia um olhar crítico sobre como os arquitetos 
têm trabalhado.4 

Essas exceções auxiliam a consciência social e cultural da arqui-
tetura e trazem os termos do trabalho para a mesa do arquiteto. A de-
claração de Tafuri de que a arquitetura resistiria à relevância até que 
o usuário/público controlasse os meios de produção desencadeou 
meu próprio interesse na fabricação digital, fonte de grande parte da 
pesquisa deste livro. A referência de Frampton à distinção de Arendt 
entre o trabalho e o labor – a qual resisto aqui porque é uma divisão 
inútil quando ambos são ignorados pelos arquitetos (mas que é explo-
rada astutamente por outros autores, especialmente Paolo Tombesi) 

– direciona nossa atenção para o ethos de fazer, assim como Richard 
Sennett faz em The Craftsman (2008). Easterling, Martin e Scott nos 
lembram que a particularidade histórica do capitalismo constrói as 
fronteiras de oportunidades da produção. Kenneth Michael Hays nos 
lembra que a arquitetura reside não apenas na base, mas na superes-
trutura; ou, mais precisamente, que por sua perspectiva althusseria-
na, essa distinção é dispensável. No entanto, todas essas exceções 
giram em torno de um centro vazio que ainda requer uma atenção 
mais focada, um centro que examina o status peculiar da arquitetura 

4 Fredric Jameson, Hal Foster e Richard Sennett são teóricos 
culturais não formados em arquitetura que deixaram uma 
impressão substancial na arquitetura. Jameson, em Pós-
modernismo ou a lógica cultural do capitalismo tardio (1997), 
e em “Architecture and the Critique of Ideology” (1996) 
aborda a possibilidade de que a arquitetura pode contrariar 
a cumplicidade ideológica ao promover suas aspirações 
utópicas. Com uma posição marxista que evita o fatalismo 
de Tafuri, Jameson expressa um otimismo arquitetônico 
depositado na fluidez da significação do pós-modernismo. Hal 
Foster – em suas publicações do Dia Art Foundation como 
Vision and Visuality (1998) e seus artigos na revista October, 
como “What is Neo about the Neo-Avant-Garde?” (1994), e 
mais recentemente em seu Complexo arte-arquitetura (2015) 

– aborda consistentemente a arte em termos inspirados na 
Escola de Frankfurt, amplos o bastante para compreender a 
arquitetura, mantendo viva a possibilidade de uma produção 
arquitetônica crítica e socialmente motivada, mesmo quando 
descreve os complexos tentáculos da cooptação capitalista 
e da teoria socialmente motivada. Richard Sennett abordou 
consistentemente as particularidades do ofício e do trabalho 
na arquitetura, especialmente em O artífice (2009). Vinculando 
a satisfação do trabalho subjetivo a questões econômicas 
maiores, seu argumento para o valor do ofício é exemplar 
embora nostálgico.

enquanto corporificação material produzida por seu trabalho imate-
rial, um trabalho que é, ao mesmo tempo, muito pessoal e completa-
mente social.

Os capítulos de The Architect as Worker devem preencher esse 
vazio. Embora possam estar faltando ambos, o Robin Evans da 
produção digital (“Arquitetos não fazem desenhos, fazem desenhos 
de edifícios”) e o Andrew Ross do trabalho arquitetônico,5 e, embora 
também faltem pesquisas sobre as especificidades do tempo de tra-
balho empregado na arquitetura contemporânea (digitando comandos, 
conversando no telefone, pesquisando na internet, esboçando em pa-
pel manteiga, olhando para uma tela, comparecendo a reuniões etc.), a 
totalidade dos textos aqui abrangem questões essenciais presentes no 
trabalho arquitetônico contemporâneo: criatividade, autonomia, valor 
e compensação, a conexão ou divisão do projeto (trabalho mental) a 
partir da construção (trabalho material), a construção da subjetividade 
trabalhista e o efeito resultante dessa construção no domínio público.

Uma orientação claramente marxista atravessa muitos dos textos 
(como não, considerada a origem da discussão sobre “trabalho ima-
terial” no automatismo italiano, ou dada a crítica de Tafuri a uma 
profissão que não detém seus meios de produção?), enquanto uns 
enfatizam a necessidade da arquitetura de simplesmente lidar me-
lhor com o capitalismo; outros, evitam uma posição ideológica para 
descrever a falta de lógica interna do nosso conceito atual de trabalho 
arquitetônico. Alguns textos assumem a natureza criativa essencial 
da arquitetura (que pode ser a fuga da mercantilização ou seu sócio 
particular), enquanto outros ainda assumem a obrigação social essen-
cial da arquitetura. Alguns culpam e querem transformar a profissão, 
outros culpam um sistema que transcende amplamente a profissão. 
Mas, como um todo, conformam um esboço das questões envolvidas 
no trabalho arquitetônico.

5 Robin Evans (1944-1993) analisou desenhos arquitetônicos 
tanto como evidência de construções sociais de espaço, quanto 
como indicação da visão de mundo de seus autores (EVANS, 
1997; 2000). Andrew Ross (1997; 2004) analisou, criticou e 
historicizou as práticas trabalhistas na produção da moda 
contemporânea.
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The following piece is the majority of the introduction I wrote for the ed-
ited book, The Architect as Worker: Immaterial Labor, the Creative Class, 
and the Politics of Design, published in 2015 by Bloomsbury Press. It is 
translated and republished here with thanks to Contracondutas for their 
interest in this issue and Bloomsbury Press for their permission. Since 
this was published in 2015, the conundrums that stimulated its writing 
and the editing of the book have not diminished; indeed, as my research 
goes farther into the nature of architectural labor, the construction of 

“the profession,” and the myths that we architects maintain about our 
“noble” discipline, the more I see the rhizomatic tentacles of capitalist 
ideology doing its work on our oh-so-sensitive souls and our precarious 
enterprise. The work on architectural work needs to continue.

In 1995, I watched a subcontractor plastering the room sofa house 
my partner and I had designed. It was clear that he knew every cor-
ner of the house in a way we never would. Whose contribution mat-
tered more, his material labor of construction or our immaterial labor 
of thinking, drawing and model-making? I also felt it clear that if the 
owners ever gave up the house, they would not be able to sell it to just 
anyone; they’d be forced to donate it to my partner and me, the only 
ones who loved it as they did. (Yes, they have since sold it, and no, we 
weren’t its recipients.) Which of us—designer, builder, owner—could 
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rightly say this house was “theirs,” I wondered? What value—emotional, 
monetary, social—could be placed on our particular role as designers?

Writing about detail in an article for Praxis a few years later 
(DEAMER, 2000, p. 108-115), when computer- aided manufacturing 
and prefabrication became hot, the relationship between design, pro-
duction and ownership was a gain weighing on me. Who determines 
the design of the prefabricated house, the fabricators or the architect? 
And without a patron, could the architecture of prefabrication be com-
mission-free? In factory-based production, design not only could not be 
distinguished from construction, but the definition of “detail” expanded 
from the joining of materials in an object to the joining of steps in the 
production process. Theoretically, I felt it was important to rescue the 
appreciation of detail from the hands of the phenomenologists who too 
easily, it seemed to me, equated good design with the sentimental craft 
attached to the handiwork of beautiful drawings, the traditional product 
of architectural work.1 Not only did their conservative position reject 
digital production and paperless outputs (which just weren’t going 
to go away), but it also kept design in the realm of the elite, since the 
crafty, one-off buildings they so admired could never find an underpriv-
ileged, urban audience. Surely architectural work could move through 
these procedural changes and still keep alive the flame of detail, craft, 
and quality design.

My article for Praxis in turn led to two“a-ha” moments. One was 
reading, in Edward Ford’s Details of Modern Architecture, this quote:

Insofar as twentieth-century architects have concerned themselves with the 
social consequences of their work, they have focused on the way in which 
buildings affect the behavior of their occupants. Insofar as19th century archi-
tects concerned themselves with the social consequence of their work, they 
focused on the way in which buildings (and particularly their ornaments) 
affect those who build them. There is perhaps no greater difference between 
the architects of the 19th century and those of the 20th than that each group 
was so indifferent to the social concerns of the other (FORD, 1990, p. 09).

Why did we architects give up on the worker? And didn’t the present 
emphasis on the intricacies of environmental façades and material 
performativity invite a reconsideration of the fabricators’ essential role 
in design? In addition to this, the outsourcing of drafting, rendering, 
and model-making to distant countries implied that even the craft of 
representation was not an intimate, office- based activity. Shouldn’t the 
larger family of building-makers—fabricators, factory workers, engi-
neers, HVAC consultants, energy specialists, drafters—be consulted 
about their creative, social, and monetary satisfaction?

The other such moment occurred during research initiated by the 
Praxis article that led to the symposium (2006) and eventual book 

1 Marco Frascari, Alberto Perez-Gomez, David Leatherbarrow, 
Peter Carl, and Juhani Pallasmaa, for example.

entitled Building in the Future: Recasting Architectural Labor that Phil 
Bernstein and I organized and edited. A grant from Yale University 
allowed me to interview engineers, metal and glass fabricators, steel 
and aluminum factory workers, architects, and software developers to 
determine their role in the current chain—or was it now a network?— 
of design command. Besides confirmation of the thought that building 
work was no longer linearly handed down from architectural auteur, 
to staff, to contractor, to subcontractor, the interviews indicated the 
importance of new software supporting building information modeling 
(BIM) and new contracts allowing Integrated Project Delivery (IPD), 
frameworks with the potential to change the old design/ construction 
hierarchies for good.

Beyond these explorations into the material and social na-
ture of architectural design, seminars I taught at Yale School of 
Architecture—“Architecture and Capitalism” and “Architecture and 
Utopia”—continued the exploration of architectural work and, as a not-
too-subtle aside, responded to architectural theory’s pathetic avoid-
ance of issues raised by 9/11 or the 2008 financial crisis. “Architecture 
and Capitalism” examined an alternate historiography of architecture 
that looked beyond the standard focus on formal, stylistic progression, 
and attempted to link those changes to transformations in capitalism. 
Issues of labor are not always paramount in this history, but labor is 
certainly an important ingredient. The book that this seminar research 
yielded, Architecture and Capitalism: 1845 to the Present (DEAMER, 
2013) can be seen as the precursor to this more contemporary book. 
Likewise, “Architecture and Utopia” (a more optimistic alternative to 
“Architecture and Capitalism”) examined societies with varying atti-
tudes about work: societies like Robert Owen’s New Lanark made 
the work day short so pleasure and leisure could follow. Other so-
cieties such as William Morris’s in News from Nowhere (MORRIS, 
1890/2003) and Charles Fourier’s Phalanstère promoted work as 
inherently creative and pleasurable. Marx’s utopian society freed the 
worker from the alienation imposed by capitalism—alienation from 
one’s fellow workers via job competition, from one’s products by the 
division of labor, and from oneself by the false needs of consump-
tion. These latter utopias not only offered a glimmering view of work 
that many of us entering architecture thought we would experience 
(designing is fun!), but indicated how work was integral to society in 
general: how one felt about one’s work and how it was assigned value 
formed the basis of social relationships.

While none of these utopian societies addressed architectural 
work per se, it became impossible to feel good about the architecture 
profession. It had become commonplace to see architecture graduates 
with $100,000 in debt begging for internships that paid little more 
than minimum wage, honored to be working 15 hour days, seven days a 
week as a sign of their beingneeded; principals of firms working almost 
exclusively for the rich, trying to prove that their meager fees weren’t 
paying for hubristic self-serving experiments; young architects hoping 
to move beyond bathroom renovations to possible suburban additions.
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Things came to a head on two separate occasions during the last 
three years. One was an architectural symposium where a young audi-
ence member asked the panel what to expect from a career in archi-
tecture, to which one prominent, intelligent speaker fervently answered, 
“Architecture isn’t a career, it is a calling!” What? How had we fallen into 
the same ideology that Christianity used to make the poor feel blessed 
for their poverty? How could architecture have become so completely 
deaf to the labor discourse that it could so unselfconsciously subscribe 
to the honor of labor exploitation?

A few months later I was part of a “Who Builds Your Architecture?” 
panel at the Vera List Center for Art and Politics at the New School in 
New York. Organized by Kadambari Baxi and Mabel Wilson in collabora-
tion with Human Rights Watch monitoring the labor abuse of indentured 
workers building projects in the Emirates, South Asia, and China, they 
hoped to initiate pressure on architects designing these buildings to in 
turn put pressure on their clients to monitor construction protocols. Not 
a single architect working in these geographic areas would concede to 
participate in talks, sign a petition, or consider interfering in labor issues. 
This response was in contrast to the many artists who refused to have 
their work shown at the Guggenheim Museum in Abu Dhabi, possibly 
the most infamous of these questionable projects. How could artists, 
withless professional security, more easily identify with indentured work-
ers than did architects? How ironic that if architects thought they were 
outside the work/labor discourse because what they did was art or de-
sign instead of “work” per se, that artists themselves didn’t abdicate the 
social responsibility that accompanies the self-identification as a laborer.

In retrospect, I shouldn’t have been surprised. Critical theory has 
embraced the field seemingly most distant from architecture’s eco-
nomic engines—art— to prove the extensive realm of capitalist ideology. 
Art history and theory has examined the tense, historical relationship 
between art and politics. Having taught courses in Architectural 
Critical Theory, I was very aware of the fact that teaching architects 
about these issues mean treading the essays of art theorists and 
hoping students could grasp the implications for architecture.

A few examples in architecture theory have proved the exception, 
most notably the work circling around the writings of Manfredo Tafuri, 
the Marxist architecture historian who argued that there could be no 
socially beneficial architecture as long as there was no socialism. This 
intricately considered argument leaves little hope for architecture to be 
more than capitalism’s pawn, but it is singular in its reading of archi-
tecture as operating in a dialectical fashion with art as both struggle 
to adjust to the traps of industrial capitalism. The legacy of his writing 
resides in one of two types of response, both of which we learn from: 
architectural thinkers who defend their relevance within capitalism, 
either by leaving overt Marxism behind or by rereading architecture’s 
opportunities; or non-architecture, neo-Marxist theorists who occa-
sionally extend their thinking to architecture.

One portion of the architectural response has capitalized on Tafuri’s 
belief in architecture’s inability to be socially relevant in capitalist 

society—that it is savvy to limit aspirations to (mere) formal exploration. 
This has allowed many architects, Peter Eisenman primary among them, 
to be pure formalists while claiming to be Tafurian/Marxist readers. 
Another neo-formalist group has analyzed the proposition that the au-
tonomy of architecture—its uniquely formal language—allows it to mirror 
the ethical void of capitalism. The nuanced work of this latter group, 
exemplified most clearly by Kenneth Michael Hays, has been largely 
historical and focused on the effects and consumption of architecture. 
Another group of thinkers, less interested in the formal or autonomous 
side of Tafuri than his critical stance regarding capitalism, are defenders 
of criticality against those “post-critical theorists” who want to fully in-
dulge the advantages offered by capitalism’s new modes of production.2 
While sharing post-criticality’s rejection of Tafuri’s gloom and doom fa-
talism, the anti-post-criticality group—Keller Easterling, Reinhold Martin, 
and Felicity Scott among them—redirect (if not reject) Tafurianism for 
a global, slippery, non-monolithic capitalism whose contradictions and 
mistakes offer opportunities for infiltration. And finally, Ken Frampton’s 
work centering on critical regionalism moves the discourse away from 
Marxism proper toward Hannah Arendt’s humanist, phenomenological 
social analysis. Frampton’s Labor, Work, and Architecture (2002), an 
influential collection of polemical essays arguing for an “arrière-garde” re-
sistant to technical optimization, is less an examination of labor and work 
per se than the types of spaces “good work” yields, but it still extends a 
critical look at how we architects have come to work.3

2 These include, amongst others, Silvia Lavin, Bob Somol, Michael 
Speaks, and Sarah Whiting.

3 Fredric Jameson, Hal Foster, and Richard Sennett are the non-
architectural cultural theorists who have left the most substantial 
impression on architecture. Fredric Jameson, in Postmodernism, or 
the Cultural Logic of Late Capitalism (1990), and in “Architecture 
and the Critique of Ideology,” in Architecture, Criticism, and Ideology 
(1996), addresses the possibility that architecture can thwart 
ideological complicity by pushing its utopian aspirations. Holding 
a Marxist position that avoids the fatalism of Tafuri, Jameson 
expresses an architectural optimism lodged in postmodernism’s 
fluidity of signification. Hal Foster—in his Dia publications such 
as Vision and Visuality (1998) and his October articles like “What 
is Neo about the Neo-Avant-Garde?” and more recently in his The 
Art-Architecture Complex (2013)—has consistently addressed art 
in Frankfurt School-inspired terms broad enough to encapsulate 
architecture, keeping alive the possibility of socially motivated, 
critical architectural production even as he outlines the complex 
tentacles of capitalist cooption and socially motivated theory. 
Richard Sennett has consistently addressed the particularities of 
craft and work in architecture, especially in The Craftsman (2009). 
Linking subjective works at is faction to larger economic issues, his 
argument for the value of craft is exemplary if nostalgic.
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These exceptions aid architecture’s social and cultural consciousness 
and bring the terms of labor to an architect’s table. Tafuri’s declaration 
that architecture would resist relevance until the user/public controls 
the means of production set in motion my own interest in digital fabrica-
tion, the source of much of this book’s inquiry. Frampton’s reference to 
Arendt’s distinction between work and labor—one that I here resist be-
cause it’s an unhelpful division when both are ignored by architects (but 
which is astutely explored by other authors, especially Paolo Tombesi)—
directs our attention to the ethos of making, as does Richard Sennett 
in his The Craftsman (2008). Easterling, Martin, and Scott remind us 
that capitalism’s historical particularityconstructs the boundaries of 
production opportunities. Kenneth Michael Hays reminds us that archi-
tecture resides not merely in the base but in the superstructure; or, more 
accurately, in his Althusserian outlook, dispenses with this distinction 
altogether. However, all of these exceptions spin around an empty center 
that still requires more focused attention, a center that examines archi-
tecture’s peculiar status of material embodiment produced by its imma-
terial work, work that is at once very personal and yet entirely social.

The chapters of The Architect as Worker are meant to fill that void. 
While it might be missing both the Robin Evans of digital production 
(“Architects don’t make drawings, they make drawings of buildings”) 
and the Andrew Ross of architectural labor,4 and while it might also 
lack research on the specifics of contemporary architectural time-
based work (typing in commands; talking on the phone; searching 
the internet; sketching on yellow trace; staring at a screen; attending 
meetings, etcetera), the totality of the texts here in covert he essentials 
embedded in the question of contemporary architectural labor:
creativity, autonomy, value and compensation, the connection to or divi-
sion of design (mental labor) from construction (material labor), labor’s 
construction of subjectivity and that construction’s resultant effect on 
the public realm.

A clearly Marxist orientation runs through many of the texts (how 
could it not, given the origin of the “immaterial labor” discussion in 
Italian automatism, or given Tafuri’s critique of a profession that doesn’t 
own its means of production?) while others emphasize architecture’s 
need to simply play capitalism better; others avoid an ideological posi-
tion to describe the internal illogic of our current concept of architec-
tural work. Some texts assume architecture’s essential creative nature 
(that may be its escape from commodification or commodification’s 
particular partner), while others assume architecture’s essential social 
obligation. Some blame and want to transform the profession, others 
blame a system that vastly transcends the profession. But as a totality, 
they form an outline of the issues implicated in architectural work.

4 Robin Evans (1944–93) analyzed architectural drawings for both 
evidence of social constructions of space and indication of the 
world-view of their authors (EVANS, 1997; 2000). Andrew Ross 
(1997; 2004) has analyzed, critiqued and historicized the labor 
practices producing contemporary fashion.

Ícaro Vilaça

trabalho 
e arquitetura 
no brasil: 
de brasília 
aos mutirões

Mais de 50 anos depois da inauguração de Brasília, as contradições 
inerentes ao projeto desenvolvimentista continuam a se manifestar de 
maneira dramática, como demonstrado por notícias recentes como a 
morte de três trabalhadores no canteiro da Usina de Belo Monte (PA), 
em 2015, e o flagrante de utilização de trabalho escravo na construção 
do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), em 2013. 

A permanência destas violentas condições de produção nos obri-
ga a olhar criticamente para os campos da arquitetura e do urbanis-
mo em busca dos nexos nem sempre evidentes entre as iniciativas 
de modernização do país e a violência dos canteiros. Com um breve 
panorama, tentaremos iluminar algumas questões relevantes a partir 
da crítica – articulada não a partir da teoria, mas de uma práxis trans-
formadora – às formas de produção do espaço hegemônicas por parte 
dos canteiros autogeridos pelos trabalhadores. 

O CONSENSO EM TORNO DA ARQUITETURA 
MODERNA NO BRASIL

Enquanto no final dos anos 1950 já se decretava a falência dos 
Congressos Internacionais de Arquitetura Modernas (os CIAMs), o 
Brasil vivia um momento de grande otimismo com as promessas da 
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arquitetura e do urbanismo. Brasília estava sendo construída, e a des-
crença ou resistência de alguns setores do país em relação à constru-
ção da nova capital era enfrentada por Juscelino Kubitschek por meio 
de uma vigorosa campanha de divulgação, que incluía a realização de 
exposições de maquetes, palestras e conferências sobre os projetos 
para a cidade, uma intensa cobertura do andamento dos trabalhos 
de construção iniciados em 1956 e uma agenda de visitas ilustres 
aos canteiros de obras – que incluiu nomes como Dwight Eisenhower 
(então presidente dos Estados Unidos), Fidel Castro, André Malraux e 
Mies van der Rohe. 

Nesse contexto de entusiasmo com o movimento moderno, o 
intenso debate ocorrido no âmbito internacional ao longo dos anos 
1960 – centrado principalmente na crítica à produção de soluções em 
massa, à alienação promovida pelos processos construtivos e à sepa-
ração radical entre projeto, construção e uso – passou praticamente 
despercebido no Brasil. Houve, no entanto, pelo menos três exceções 
que merecem ser destacadas: Cajueiro Seco, em Recife (1960-1964), 
possivelmente uma das primeiras “experiências participativas” no âm-
bito da arquitetura e do urbanismo a ser realizada no país; a pioneira 
urbanização da favela de Brás de Pina (1964-1971), no Rio de Janeiro, 
realizada pelo antropoteto Carlos Nelson Ferreira dos Santos; e as 
experiências do grupo Arquitetura Nova (realizadas entre o final dos 
anos 1960 e início dos anos 1980), que buscaram repensar radical-
mente o canteiro de obras.1

Embora significativas, nenhuma dessas experiências poderia ir 
muito longe num contexto tão adverso como o da Ditadura Militar bra-
sileira, absolutamente desfavorável para questionamentos a respeito 
das formas de produção ou mesmo em relação ao papel “autoritário” 
dos arquitetos – mote da crítica antimoderna dos anos 1960. A expe-
riência de Cajueiro Seco foi encerrada logo depois do golpe, enquanto 
os arquitetos do grupo Arquitetura Nova conheceram a pior face do 
regime, tendo sido presos e torturados.

1 Enquanto em Cajueiro Seco e em Brás de Pina o foco estava 
colocado na experimentação de um diálogo a respeito da 
concepção do projeto das moradias ou do plano de urbanização 

– e a produção se viabilizava a partir da racionalização de 
soluções vernáculas como a taipa de pilão ou por meio da 
própria autoconstrução assistida pelos arquitetos –, nas casas 
do grupo Arquitetura Nova, o interesse estava colocado no 
diálogo com os construtores em torno de uma técnica que, como 
ressalta Pedro Fiori Arantes, procurava se distanciar “tanto do 
paradigma industrial moderno e de seus cânones como também 
das propostas baseadas no ‘popular’ e no ‘vernacular’, as quais, 
segundo eles, seriam saídas regressivas e populistas para o 
impasse do subdesenvolvimento” (ARANTES, 2004, p. 181).
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MODERNIzAçãO CONSERVADORA 
E MODERNISMO

Tema controverso e cheio de nuances, a relação da arquitetura e do 
urbanismo modernos com o regime militar constitui um assunto 
complexo e que ainda carece de estudos mais aprofundados. Para o 
panorama que estamos traçando aqui, é suficiente considerar que, em 
termos gerais, o regime militar brasileiro jamais se opôs à continui-
dade do movimento moderno – pelo contrário, ao longo da segunda 
metade dos anos 1960 e durante toda a década de 1970, num con-
texto de grandes investimentos na infraestrutura e na indústria, os 
arquitetos modernos foram convocados a colaborar ativamente com a 
modernização do país. 

Houve, entretanto, perseguição contra alguns profissionais 
claramente identificados com a esquerda – mais ou menos velada a 
depender do caso. Niemeyer, por exemplo, optou pelo exílio na França 
e se poupou de maiores represálias do regime. Trajetória oposta seria 
vivida pelo arquiteto João Vilanova Artigas, que passou por diversas 
situações delicadas por conta de suas conhecidas convicções políticas 
e pela militância no Partido Comunista. Mesmo tendo vivido mui-
tos reveses com o regime, Artigas aceitou diversas encomendas do 
Estado, tendo projetado dezenas de equipamentos públicos e conjun-
tos habitacionais durante o regime militar.

Entre esses projetos, um nos interessa particularmente: o 
Conjunto Habitacional zezinho Magalhães Prado, em Guarulhos 
(SP), encomendado em 1967 pela Caixa Estadual de Casas para o 
Povo (Cecap), uma autarquia existente no Estado de São Paulo. O 
projeto, desenvolvido em parceria com os arquitetos Paulo Mendes 
da Rocha e Fábio Penteado, foi inicialmente pensado para abrigar 
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aproximadamente 55 mil pessoas, tendo sido detalhado minuciosa-
mente pelos arquitetos para que seus componentes pudessem ser 
produzidos em série a partir de um sistema de pré-fabricação, o qual 
deveria servir de modelo para a política de habitação estadual. Ao ser 
implantado, entretanto, o Banco Nacional de Habitação (BNH), que 
financiou o projeto, acabou decidindo manter o sistema convencio-
nal – já que as empreiteiras envolvidas não manifestaram interesse 
na industrialização proposta pelos arquitetos, tendo à sua disposição 
uma grande quantidade de mão de obra barata e sem qualificação.

Ainda que a qualidade do desenho arquitetônico seja indiscutí-
vel – com dimensões generosas, planta livre e janelas em fita (o pro-
jeto do Conjunto zezinho Magalhães Prado apresenta os principais 
aspectos que, já no final dos anos 1950 vinham sendo denunciados 
como problemáticos por parte dos detratores do movimento moderno: 
massificação, padronização, isolamento do tecido urbano e ausência 
de participação). Alegações dessa natureza – que em seu conjunto 
denunciavam a crise do funcionalismo –, já haviam sido desacredita-
das por Artigas num texto publicado alguns anos antes, em que ele 
reafirmou seu otimismo com o papel da arquitetura moderna para o 
desenvolvimento do país:

É fácil compreender porque o Brasil, assim como outros países “em vias de 
desenvolvimento” (...) pode se apresentar no mundo da cultura com uma arte 
arquitetônica nova e criadora. As teses do funcionalismo, ainda que entre nós 
aplicadas a princípio em termos de modernização da cultura, foram, aos pou-
cos, se encontrando e confundindo com a temática do desenvolvimento em 
geral, da descolonização. Mesmo considerando o atraso no desenvolvimen-
to industrial de países como o nosso, a arquitetura, como a arte, partia, em 
termos de funcionalismo, da possibilidade de desenvolver formas modernas a 
partir de qualquer nível de técnica construtiva (ARTIGAS, 2003, p. 250-251).

Enquanto Artigas e sua equipe estavam debruçados sobre o projeto 
do Conjunto zezinho Magalhães Prado, Sérgio Ferro faria uma crítica 
contundente a respeito da atuação “conciliadora” dos arquitetos mo-
dernos naquele momento:

Se (...) examinarmos os projetos de arquitetura realizados por grupos da 
nova geração brasileira e, em especial, pelos de orientação racional em São 
Paulo, notaremos algumas características típicas. Em resumo, são propostas 
para um desenvolvimento suposto provável que progressivamente se trans-
formam, por uma inversão de função, em compensações para a frustração 
crescente destas propostas, o que é conseguido pelo isolamento fictício da 
obra que finge concretizar, no seu microcosmo, o desenvolvimento espe-
rado. A atitude agressiva e provocadora com relação à realidade presente 
que produziu aquelas propostas é trocada, mansamente, pelo gesto de uma 
representação substitutiva e conciliadora (FERRO, 2006, p. 48). 

As diferenças entre Ferro e Artigas se aprofundariam dali em dian-
te, tanto no âmbito acadêmico quanto na atuação política. Preso e 

torturado em 1970, Ferro seguiria para o exílio no ano seguinte. Na 
França, escreveu o clássico ensaio “O canteiro e o desenho”, publica-
do no Brasil em 1976 na revista Almanaque, e posteriormente editado 
em livro, em 1979. O texto teve um impacto imediato no meio aca-
dêmico e profissional, e contribuiu significativamente para o debate 
crítico a respeito da arquitetura e do urbanismo modernos verificado 
na década de 1980.

A CRíTICA TARDIA AO MODERNISMO

Só depois de terem se passado os anos mais duros da Ditadura Militar 
é que a experiência de Brasília – que até o início dos anos 1980 havia 
permanecido praticamente inquestionada, sobretudo nos aspectos 
relacionados ao trabalho empregado em sua construção – passa a ser 
submetida a uma intensa avaliação por pesquisadores de diversos 
campos do conhecimento. São marcos deste debate a publicação 
do livro Construtores de Brasília, da socióloga Nair Bicalho de Souza 
(1983), o lançamento do documentário Conterrâneos velhos de guerra, 
de Vladimir Carvalho (1990) e a publicação de A cidade modernista: 
uma crítica a Brasília e sua utopia, do antropólogo norte-americano 
James Holston (1993).

É neste contexto que se publica, em 1987, o artigo “Arquitetura 
moderna e pós-moderna”, de Jürgen Habermas, numa edição da 
revista Novos Estudos Cebrap, especialmente dedicada ao autor. 
Nesse texto, publicado originalmente em 1981, Habermas articula 
uma série de argumentos em defesa do movimento moderno e de 
sua continuidade:

Quando Le Corbusier pôde finalmente realizar seu projeto para uma unité 
d’habitation, quando pôde dar forma concreta à sua ideia de uma cité jardin 
verticale, justo as instalações comunitárias não foram utilizadas – ou foram 
suprimidas. A utopia de uma forma de vida preconcebida, que já inspirara os 
projetos de Owen e Fourier, não se pôde encher de vida. E isto não apenas 
por causa da apreciação irremediavelmente subestimada da multiplicidade, 
complexidade e mutabilidade dos modernos mundos de vida, mas também 
porque as sociedades modernizadas, com suas conexões sistêmicas, ex-
cedem a dimensão que a fantasia do planejador acaso pudesse medir. As 
manifestações hoje evidentes da crise na arquitetura moderna remontam 
menos a uma crise dela própria e, mais, ao fato de que ela se deixou volunta-
riamente sobrecarregar (HABERMAS, 1987, p. 122).

A extemporânea defesa do movimento moderno feita por Habermas 
acabou coincidindo perfeitamente com a crítica – igualmente ex-
temporânea – que havia se colocado nos anos anteriores em relação 
aos limites da arquitetura e do urbanismo modernos no país. O texto 
do filósofo alemão suscitou uma reação digna de nota por parte de 
Otília Fiori Arantes e Paulo Eduardo Arantes, então professores da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. No ensaio 
Um ponto cego no projeto moderno de Jürgen Habermas: arquitetura e 
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dimensão estética depois das vanguardas (1992), os autores confron-
tam criticamente a teoria da modernidade de Habermas com o estado 
da arte da arquitetura contemporânea, discutindo as razões da “apolo-
gia” à arquitetura modernafeita pelo filósofo alemão. 

No último tópico do ensaio, Otília e Paulo Arantes estabelecem 
um argumento importantíssimo a respeito da experiência de Brasília. 
Em oposição ao discurso que minimizava os descompassos entre a 
racionalidade pretendida pelos arquitetos e urbanistas modernos e a 
base social e produtiva brasileira – apresentando essa circunstância 
como uma espécie de singularidade tupiniquim –, os autores corajosa-
mente afirmam que estas incongruências não eram equívocos locais 
sem maiores significados. Longe disso, eles sustentam que apenas 
nas condições oferecidas na periferia do capitalismo é que o projeto 
moderno pôde se desenrolar ao pé da letra: 

Antes de Brasília houve Chandigarh, e muito antes, o golpe de vista de Le 
Corbusier quanto à oportunidade histórica da Arquitetura Nova. Quando 
Corbusier passou pelo Brasil já não confiava mais o destino de sua utopia à 
audácia empresarial da grande burguesia, desmoralizada pela crise de 1929, 
mas no poder empreendedor das camadas dirigentes organizadas na forma 
de Estados fortes e modernizantes. Foi esse o nosso caso a partir de 1930. 
Reorganizando-se no centro, o capitalismo obrigava o Projeto Moderno a 
reencontrar sua verdade na antiga franja colonial do sistema. [...] Deu no que 
deu. Sobrecarga indevida? [...] Pelo sim pelo não, num país em que a moder-
nização e seus correlatos é uma obsessão nacional, à esquerda e à direita, a 
canonização do Movimento Moderno, embora de espinha quebrada, acabou 
paralisando a imaginação projetual, que de resto não é apenas uma questão 
de inventiva mais ou menos acesa. Ao transformar a extenuada Arquitetura 
Moderna, sobretudo depois das vanguardas – cuja temporada também 
faz muito se encerrou no Brasil –, em derradeiro penhor do Progresso e da 
Razão (velha ou nova modernidade?), Habermas veio, sem dúvida, colocar a 
enorme audiência da Nova Teoria Crítica alemã a serviço desse imobilismo 
(ARANTES; ARANTES, 1992, p. 89-90).

Foi em meio a esse debate que o país experimentou, pela primeira vez, 
um tipo de produção absolutamente singular no campo da arquitetu-
ra, tanto em relação ao processo de concepção quanto em relação ao 
processo construtivo: o mutirão autogerido.

ARQUITETURA COMO PRÁTICA POLíTICA

Na primeira metade dos anos 1980, o regime militar, enfraquecido 
pela persistência de uma crise econômica que combinava recessão 
e altos índices de inflação, iniciou um processo de abertura, que teve 
como marcos iniciais a promulgação da Lei de Anistia (1979) e o fim 
do bipartidarismo (1980), medidas que favoreceram a emergência de 
novos atores políticos que já se anunciavam no final dos anos 1970: 
na esfera do trabalho, o novo sindicalismo, e na esfera da cidadania, 
os novos movimentos sociais urbanos, os quais lutavam por moradia, 

saneamento e transporte, contando com o importante apoio das 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) da Igreja católica.

É nesse contexto que se realiza a experiência pioneira do Mutirão 
Vila Nova Cachoeirinha, na zona Norte de São Paulo (SP), iniciada em 
1982 a partir da exibição de um filme em super-8 feito pelo engenhei-
ro Guilherme Coelho, com registros de conjuntos habitacionais reali-
zados no Uruguai por meio de ajuda mútua e autogestão pelas coope-
rativas de habitação que atuavam desde 1964. Esses registros haviam 
sido feitos no ano anterior, numa viagem que Guilherme Coelho 
realizara para conhecer de perto a experiência das cooperativas de 
habitação uruguaias, após ter sido apresentado a elas num simpósio 
sobre racionalização da construção para a habitação de interesse so-
cial realizado no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). De volta ao 
Brasil, ele passou a organizar diversas sessões do filme nas periferias 
de São Paulo para divulgar a experiência dos uruguaios.2

Ainda que a atuação de Guilherme Coelho tenha sido pioneira 
e decisiva, ela se inscreve num quadro geral marcado pela ação de 
profissionais de diversos campos de atuação em experiências junto 
aos movimentos populares que emergiam no país – sobretudo os 
movimentos de moradia. Um dos espaços privilegiados para a ex-
perimentação desse tipo de ato foram os laboratórios de habitação 
que começaram a se estabelecer nos anos 1980 em diversos cursos 
superiores de arquitetura e urbanismo. 

Embora esses laboratórios não fossem desdobramentos diretos 
das três experiências alternativas pioneiras que mencionamos ante-
riormente – Cajueiro Seco, Brás de Pina e Arquitetura Nova –, essas 
referências permeavam a atuação daqueles arquitetos e eram assimi-
ladas de forma um tanto quanto fragmentada – ou mesmo “caleidos-
cópica”, como definiu o arquiteto João Marcos de Almeida Lopes (2011, 
p. 59). A elas se somavam outras referências que vinham de fora 

– como a experiência das cooperativas de habitação uruguaias e os 
escritos de John Turner (1976/2009) e de Hassan Fathy (1973/1982). 

Um dos primeiros laboratórios a ser criado em São Paulo foi o 
Laboratório de Habitação da Faculdade da Escola de Belas Artes de 
São Paulo (Febasp), conhecido como LabHab. Entre 1982 e 1986, o 
LabHab, constituído por professores e alunos da instituição, pres-
tou assessoria para a construção de equipamentos diversos (igreja, 

2 As primeiras experiências de produção de habitação por 
meio de cooperativas surgiram em 1966, no Uruguai. Em 
1968, essas experiências passaram a ser reguladas pela Lei 
Nacional de Vivienda, que estabeleceu a obrigatoriedade de 
acompanhamento técnico por meio de uma assessoria técnica 
interdisciplinar (com arquitetos e técnicos sociais) sem fins 
lucrativos. Além de estarem baseadas na autogestão e ajuda 
mútua, muitas experiências adotaram a propriedade coletiva, 
onde cada família possui o direito de uso de uma unidade 
habitacional da cooperativa. 
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colônia de férias para um sindicato etc.) e, no campo da habitação, 
atuou na construção de um conjunto de casas no Grajaú (zona sul de 
São Paulo), na urbanização das favelas do Jardim Oratório (no municí-
pio de Mauá) e do Recanto da Alegria (também no Grajaú). 

Em paralelo à experiência do LabHab, vale destacar a crescente 
articulação dos movimentos de moradia, que começaram a organi-
zar encontros para discutir sua própria atuação e a dos técnicos que 
lhes davam apoio. Em agosto de 1984 foi realizado em São Paulo o 
I Encontro dos Movimentos de Moradia por Cooperativismo, Ajuda 
Mútua e Autogestão, que, além de representantes de diversos grupos 
de moradia (sobretudo da zona sul), também contou a participação de 
representantes da Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda 
por Ayuda Mutua (Fucvam), de arquitetos do Centro Cooperativista 
Uruguayo e de membros do LabHab. 

Entre o final de 1985 e o início de 1986, o LabHab acabou sendo 
desmontado de maneira autoritária pela Escola de Belas Artes, em 
meio a uma enorme crise no curso de arquitetura e urbanismo. Em 
1986, com a demissão em massa dos professores depois de uma 
greve que reivindicava aumento de salário e melhores condições de 
ensino, os profissionais que haviam integrado o LabHab foram obri-
gados a buscar alternativas de trabalho em outras instituições, o que 
levou à criação de novas iniciativas semelhantes, como os laboratórios 
de habitação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, 
na Pontifícia Universidade Católica de Campinas – o L’Habitat –, e na 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Criado ainda em 1985 a partir da iniciativa do arquiteto Joan Villá, 
o Laboratório de Habitação da Unicamp, embora tenha dado conti-
nuidade a alguns trabalhos que haviam sido iniciados no LabHab da 
Escola de Belas Artes, foi estruturado a partir de um foco mais claro, 
centrado na perspectiva de desenvolver um sistema de componentes 
pré-fabricados – coerente com o contexto brasileiro – a ser utilizado 
na produção de moradias em regime de ajuda mútua e autogestão.

Esse sistema era baseado em painéis de blocos cerâmicos e 
concreto armado que funcionavam como componentes para pare-
des, lajes e escada – havia também um painel de telhas cerâmicas e 
concreto armado para ser utilizado nas coberturas – que poderiam 
ser produzidos em canteiros simples e a partir de mão de obra sem 
qualificação. Embora o sistema parecesse promissor, sua adoção no 
contexto dos mutirões autogeridos acabou se mostrando problemáti-
ca em função das dificuldades relacionadas ao transporte dos painéis 

– que pesavam algo em torno de 100 kg –, feito pelos próprios mutiran-
tes em terrenos em geral acidentados e sem equipamentos adequa-
dos (como caminhões com gruas de pequeno porte). 

Em paralelo às experiências do Laboratório de Habitação da 
Unicamp, os arquitetos que desejavam atuar junto aos movimentos 
populares se articulavam em outras frentes. Em 1986, Nabil Bonduki 

– que havia coordenado o LabHab da Escola de Belas Artes junto 
com o arquiteto Joan Villá – foi eleito para a presidência do Sindicato 
dos Arquitetos de São Paulo (Sasp), onde passou a articular diversas 

ações no sentido de fortalecer a assessoria aos movimentos de 
moradia como um campo de atuação para os arquitetos. Em função 
desse ambiente, os membros do sindicato fundaram, ainda em 1987, 
o Grupo de Assessoria a Movimentos por Habitação (Gahma), a pri-
meira de muitas entidades de assessoria técnica que seriam criadas 
nos anos seguintes.

Em 1987 é fundada a União dos Movimentos de Moradia (UMM), 
reunindo diversos grupos – sobretudo da zona leste de São Paulo – 
que se articulavam em torno de lideranças ligadas às Comunidades 
Eclesiais de Base da Igreja católica. O fortalecimento dos movimentos 
populares nas periferias de São Paulo acabou levando à eleição de 
Luiza Erundina (Partido dos Trabalhadores) para a prefeitura. 

No primeiro ano da nova gestão, foi criado, a partir de um fun-
do preexistente que era administrado pela Superintendência de 
Habitação Popular (Habi), um programa de financiamento específico 
para a construção de moradias por autogestão: o Funaps Comunitário. 
Tendo consolidado uma estrutura baseada na relação autônoma entre 
movimento, poder público e assessoria técnica – que vinha sendo 
idealizada desde as primeiras experiências autogestionárias –, o 
Funaps Comunitário criou as condições para a constituição jurídica 
de diversas entidades de assessoria técnica, que passaram a trabalhar 
não apenas na cidade de São Paulo, mas em outros municípios de sua 
região metropolitana. 

Uma das assessorias que começou a funcionarnesse momento 
foi a Usina – Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado (Usina 
CTAH), cujos fundadores trabalharam no Laboratório de Habitação da 
Unicamp até 1989. A partir daí, avaliaram a possibilidade de constituir 
uma estrutura própria independente da universidade, que garantisse 
a eles maior autonomia e, ao mesmo tempo, permitisse continuar tra-
tando do problema da moradia junto aos movimentos populares.

Em março de 1990, os arquitetos da Usina CTAH foram convida-
dos pela Associação Comunitária de Diadema para reformular o proje-
to de arquitetura – elaborado inicialmente pelos técnicos da prefeitura 

– do Cazuza, um conjunto com 184 casas sobrepostas e seis edifícios 
de quatro pavimentos. Para que o projeto pudesse ser realizado por 
meio de mutirão, o sistema construtivo foi completamente repensado, 
substituindo os blocos de concreto previstos inicialmente por blocos 
cerâmicos portantes (nas casas sobrepostas) e autoportantes (nos 
edifícios). Estes blocos, embora consideravelmente mais leves que 
os de concreto, também possuem resistência elevada, dispensando a 
execução de estruturas verticais – o que viabilizava a construção por 
ajuda mútua, visto que a maioria das pessoas que participariam das 
obras não tinha nenhuma familiaridade com a construção civil.

A experiência do Cazuza foi pioneira no Brasil, provando que 
os mutirões poderiam construir edifícios de vários pavimentos – e 
não apenas casas térreas, como se imaginava até então. Enquanto 
o Cazuza estava sendo construído, os arquitetos da Usina começa-
ram a desenvolver o projeto da Cooperativa Pró-Moradia de Osasco 
(Copromo), com mil unidades habitacionais. Diferentemente dos 
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projetos anteriores, que foram apenas reformulados visando adequá-
-los à construção por meio de ajuda mútua, o projeto do Copromo foi 
o primeiro conjunto de edifícios a ser inteiramente desenhado pelos 
arquitetos da Usina CTAH, o que permitiu a adoção de uma solução 
inovadora para o contexto dos mutirões: a escada em estrutura metáli-
ca independente, montada logo após a execução das fundações. 

Essa opção de projeto tem diversas razões. A mais importan-
te delas é a segurança que oferece aos mutirantes, que podem se 
movimentar e transportar materiais sem correr riscos em andaimes 
improvisados. Ao mesmo tempo, as escadas serviam de prumo para 

as alvenarias erguidas à sua volta 
e de suporte para a elevação 
de materiais até os pavimentos 
superiores. Além disso, com a 
escada instalada antes da exe-
cução das alvenarias, evitavam-

-se os atrasos – frequentes nas 
obras do Cazuza, por exemplo – 
causados pela demorada execu-
ção das escadas em concreto.

A opção pelas torres de 
escadas metálicas instaladas 
diretamente sobre as fundações 
expressa o compromisso dos 

técnicos da Usina em estabelecer um desenho que tivesse estreito 
diálogo com seu processo produtivo. Numa prancha de apresenta-
ção do Copromo produzida pela assessoria em 1992, os arquitetos 
declaravam claramente essas intenções:3 “patrocinar a apropriação, 
por parte desses grupos de futuros usuários, de todas as etapas de 
produção daquele espaço, buscando, através de intensos processos 
de discussão, extrair razão de todos os seus elementos constitutivos”. 
A consequência imediata desta intenção de possibilitar a apropriação 
do processo produtivo pelos trabalhadores era a busca deliberada por 
racionalidade – tanto no desenho quanto no canteiro.

Outro exemplo significativo da relação singular entre desenho e 
canteiro nos mutirões autogeridos foi a mudança do sistema cons-
trutivo adotado nas lajes do Copromo – inicialmente pensadas para 
serem executadas num sistema convencional, baseado em peças 
cerâmicas apoiadas em vigotas de concreto armado, com concreta-
gem posterior. A demora e a dificuldade na execução desse tipo de 
laje pelo mutirão fizeram com que a assessoria procurasse alterna-
tivas. Os arquitetos acabaram chegando a um pequeno fabricante 
de painéis de laje em concreto armado que se prontificou a produzir 
painéis sob medida para o Copromo – o que era facilitado pela rigoro-
sa modulação do projeto. Embora a adoção das lajes pré-fabricadas 
representasse um custo adicional, este sistema foi considerado mais 

3 Material disponível para consulta no acervo da Usina CTAH.
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adequado, poupando os trabalhadores das rotinas extenuantes exigi-
das pelo sistema convencional. Mais adiante, esses painéis de laje pré-

-fabricados começaram a ser produzidos dentro do próprio canteiro, o 
que representou uma economia considerável.

Naturalmente, essa relação singular entre desenho e canteiro 
nos mutirões autogeridos não pode ser compreendida sem levar em 
conta a dimensão política destes processos, que possibilitam a expe-
rimentação de uma outra técnica – ela mesma, política. Para Sérgio 
Ferro, a interação entre arquitetos e sem-teto inaugura uma outra 
prática da arquitetura:

O que a interação Usina/mutirantes inaugura, juntamente com outras expe-
riências semelhantes, é uma outra prática da arquitetura que pressupõe (an-
tecipa a posição de) outras relações de produção, totalmente contrárias às 
que vigoram hoje. [...] Todos os gêneros de avaliação de seus resultados são 
unânimes: eles superam de longe os que o liberalismo selvagem permite hoje 
ao capital produtivo na produção da casa popular. Sob o ângulo urbanístico, 
arquitetônico, construtivo, plástico, social, econômico, educativo, democráti-
co, humano, etc., etc., etc., não há comparação possível. A hostilidade patoló-
gica que estas experiências provocam nas instâncias do poder e do dinheiro 
só podem ser explicadas pelo medo subterrâneo que seu exemplo pegue. [...] 
No canteiro autogerido o trabalho abandona a mais pestilenta associação 
com o que deveria ser seu contrário, o tripalium, o instrumento de tortura do 
qual o capital derivou o nome e com o qual afastou o antigo, ars, arte, po-
tencialmente contagioso desde que foi reservado para o trabalho livre. No 
canteiro autogerido e outras experiências semelhantes ele volta a ser, com 
a linguagem, um dos dois pilares centrais de nossa humanidade. Merece de 
volta seu antigo nome: arte – man’s expression of his joy in labor,4 no perfeito 
enunciado de William Morris (CONSTANTE; VILAçA, 2016, p. 27-29). 

Essa outra arquitetura é marcada por uma dinâmica singular entre ar-
quitetos e construtores/usuários, que, se por um lado ainda não aponta 
para a possibilidade de uma efetiva superação das enormes assimetrias 
que existem entre esses agentes, ao menos possibilitam a experimenta-
ção de relações alternativas, marcadas pelo permanente tensionamento 
entre seus respectivos saberes/poderes, aproximando desenho e cantei-
ro – na contramão da produção voltada para o mercado. 

Outro aspecto fundamental dos mutirões autogeridos é o prota-
gonismo das mulheres – seja na luta pela terra e pelo financiamento 
para a construção das moradias, seja na autogestão do canteiro, ou na 
construção propriamente dita –, característica que remonta às con-
dições de emergência dos movimentos de moradia no final dos anos 
1970, com o apoio decisivo das Comunidades Eclesiais de Base. Desde 
então, as potencialidades relacionadas ao empoderamento das mu-
lheres – ou, de forma mais direta, ao enfrentamento do machismo que 

4 Em tradução livre: “arte – manifestação da alegria do homem 
no trabalho”. 
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Over 50 years after the inauguration of Brasília, the inherent contradic-
tions in the developmentalist project continue to manifest themselves 
dramatically, as demonstrated by recent news stories such as the 
death of three construction workers at the Belo Monte Dam in Pará in 
2015, and the discovery of the use of slave labor in the construction of 
Terminal 3 at Guarulhos International Airport in São Paulo in 2013. 

The permanence of these violent conditions of production forces 
us to take a critical look at the fields of architecture and urban planning 
in search of not-always-evident links between the country’s moderniza-
tion initiatives and the violence of its construction sites. Through a brief 
panorama, we shall attempt to illuminate some relevant issues based 
on criticism, articulated from a transformative praxis rather than theory, 
of the forms of production of hegemonic spaces in self-managed con-
struction sites run by workers. 

THE CONSENSUS ON MODERN 
ARCHITECTURE IN BRAzIL

In the late 1950s, while the International Congresses of Modern 
Architecture (the CIAMs) were already being declared bankrupt, Brazil 
was experiencing a moment of widespread optimism with promises of 

permeia as relações sociais – por meio destas experiências vêm sendo 
sistematicamente demonstradas, como provam os inúmeros exemplos 
de mulheres que superaram a opressão doméstica (em alguns casos, a 
violência doméstica) e acabaram se tornando lideranças de seus muti-
rões, e mesmo dos movimentos populares de luta por moradia. 

Mais de 20 anos depois da gestão Erundina – sucedida por gover-
nos conservadores que enterraram a política municipal de habitação 
baseada no estímulo e apoio à produção autogestionária –, embora 
haja um reconhecimento tácito do esgotamento do projeto de uni-
versalização da provisão habitacional por meio dos mutirões, não são 
poucos os arquitetos e intelectuais que saem em defesa da continui-
dade dessas experiências, seja pela politização dos trabalhadores 
(OLIVEIRA, 2006, p. 234) e dos próprios arquitetos (ALMEIDA, 2006, 
p. 226-227); seja pelas inovações técnicas experimentadas nos cantei-
ros autogeridos.

A despeito das enormes entraves colocados pela atual conjuntu-
ra, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra Leste 1, está prestes 
a inaugurar uma das mais importantes experiências autogestioná-
rias em curso no país: os Mutirões Florestan Fernandes e José Maria 
Amaral (Cidade Tiradentes, São Paulo/SP) que, juntos, somam quase 
400 unidades habitacionais.5 A qualidade do projeto – desenvolvido 
de forma participativa pela assessoria técnica Ambiente Arquitetura 
junto aos futuros moradores – e do canteiro – autogerido com o apoio 
de ex-mutirantes que integram os quadros do Movimento Sem Terra 
Leste 1 – provam o quanto a organização dos trabalhadores no campo 
da produção habitacional pode ser exitosa.

5 O conjunto formado pelos dois mutirões é uma das poucas 
experiências autogestionárias financiadas pelo Programa Minha 
Casa, Minha Vida. Lançado em 2009, no segundo mandato 
de Luís Inácio Lula da Silva, o MCMV enterrou as propostas 
do Plano Nacional de Habitação (Planhab) – construídas em 
seu próprio governo com ampla participação dos movimentos 
populares – em favor dos interesses das construtoras brasileiras. 
Aos movimentos, coube a modalidade Entidades, que 
representa de 1% a 2% dos recursos investidos no programa.
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architecture and urbanism. Brasília was being built, and the incredu-
lity or resistance from certain sectors of the nation against the con-
struction of the new capital was combated by Juscelino Kubitschek. 
Through a vigorous promotional campaign that included exhibitions 
of models, lectures, and conferences on the projects for the city, he 
created intense coverage of the progress of the construction works 
initiated in 1956.He also scheduled a number of visits to the construc-
tion sites from such illustrious figures as Dwight Eisenhower (then 
president of the United States), Fidel Castro, André Malraux, and Mies 
van der Rohe. 

In this context of enthusiasm regarding the modern movement, an 
intense debate raged on the international stage throughout the 1960s 
centered mainly around criticism of the production of mass solutions, 
the alienation promoted by these construction processes, and the 
radical separation between project, construction, and use. Yet all of 
this went practically unnoticed in Brazil. Still, there were at least three 
exceptions worthy of examination: Cajueiro Seco in Recife (1960-
1964), possibly one of the first “participative experiences” in the field 
of architecture and urban planning to be undertaken in the country; 
the pioneering urbanization of the favela of Brás de Pina (1964-1971) 
in Rio de Janeiro, realized by self-proclaimed anthropologist/architect 
Carlos Nelson Ferreira dos Santos; and the experiments of the group 
Arquitetura Nova (realized between the late 1960s and the early 1980s), 
which sought to radically reassess the construction site.1

Though significant, none of these experiences were able to go very 
far in the adversarial context of Brazil’s military dictatorship, which was 
entirely unfavorable to any questioning of the forms of production. The 
dictatorship even looked down upon the relation of the “authoritarian” 
role of architects, a popular theme of 1960s anti-modernist criticism. 
The Cajueiro Seco experiment was shut down soon after the military 
coup, while the architects in the group Arquitetura Nova were subject-
ed to the worst of the regime, by imprisonment and torture.

1 While at Cajueiro Seco and Brás de Pina the focus was on 
experimentation and a dialogue regarding the conception of the 
housing project and the urbanization plan—and the production 
was made viable out of a rationalization of vernacular solutions 
like rammed earth or through actual self-construction overseen 
by architects—, at the Arquitetura Nova group‘s houses, an 
interest was placed on the dialogue with the builders around a 
technique which, as emphasized by Pedro Fiori Arantes, sought 
to distance itself “from the both modern industrial paradigm 
and its canons as well as proposals based on the ‘popular’ and 
the ‘vernacular,’ which, according to them, were regressive 
and populist answers to the stalemate of underdevelopment” 
(ARANTES, 2004, p. 181).

CONSERVATIVE MODERNIzATION  
AND MODERNISM

A controversial theme filled with nuances, the relationship between 
modern architecture and urbanism and the military regime is a com-
plex subject, one which still deserves more in-depth study. For the 
panorama that we’re laying out here, it is enough for us to consider 
that, in general terms, the Brazilian military regime never opposed the 
continuation of the modernizing movement. On the contrary, through-
out the second half of the 1960s and all throughout the 1970s, the 
dictatorship made large investments in infrastructure and industry, and 
modern architects were recruited to actively contribute to the country’s 
modernization. 

However, some professionals that clearly identified as left-wing 
were persecuted, and their persecutions were concealed to greater 
and lesser extents depending on the case. Niemeyer, for example, 
opted to go into exile in France and spared himself from greater 
reprisal from the regime. It was a much different story for architect 
João Vilanova Artigas, who was put in several delicate situations 
due to his known political convictions and militant involvement with 
the Communist Party. Though dealt many hardships by the regime, 
Artigas accepted numerous commissions from the State and de-
signed dozens of public facilities and housing complexes while the 
military government was in power.

Among these projects, one is of particular interest to us here: the 
zezinho Magalhães Prado Housing Complex in Guarulhos, São Paulo, 
commissioned in 1967 by Cecap (The State Treasury of Houses for 
the People), an existing authority in the State of São Paulo. The proj-
ect, developed in partnership with architects Paulo Mendes da Rocha 
and Fábio Penteado, was initially conceived of to house approximately 
55,000 people. It was meticulously planned by the architects so that its 
components could be produced in series by a system of prefabrication, 
which was to serve as a model for the state housing policy. After its 
implementation, however, the BNH, or National Housing Bank, which 
funded the project, decided to maintain the conventional system since 
the developers involved did not express interest in the industrialization 
proposed by the architects. They wanted to utilizethe large amount of 
cheap, unqualified manpower already at their disposal.

However, the quality of the architectural design was unquestion-
able. It included generous dimensions, a free plan, and horizontal win-
dows. The project for the zezinho Magalhães Prado Housing Complex 
features the main aspects which, by the late 1950s, were being decried 
as problematic by some of the detractors of the modern movement: 
massification, standardization, isolation from the urban fabric, and the 
absence of participation. Allegations of this nature, which together 
denounced the crisis of functionalism, had already been discredited by 
Artigas in a text published a few years earlier, in which he reaffirmed 
his optimism regarding the role of modern architecture in the country’s 
development:

Work and 
architecture  
in brazil:
from  
brasília  
to  
communal 
actions

242 243



It is easy to understand why Brazil, like other “developing” countries (…), might 
present itself to the world with a new and creative architectural art. The theo-
ries of functionalism, though initially applied here in terms of the moderniza-
tion of culture, were, gradually, running into and becoming confused with the 
theme of development in general, of decolonization. Even when considering 
the delay in industrial development in countries like ours, architecture, like art, 
was based, in terms of functionalism, on the possibility of developing modern 
forms from any level of constructional technique (ARTIGAS, 2003, p. 250-251).

While Artigas and his staff were focused on the project for the zezinho 
Magalhães Prado Complex, Sérgio Ferro leveled a harsh criticism 
against the “conciliatory” practices of the modern architects of the day:

If (...) we examine the architectural projects created by the new generation in 
Brazil and, in particular, by those with rational orientation in São Paulo, we 
notice some typical characteristics. In short, they are proposals for a suppos-
edly probable development that progressively transform, through an inversion 
of function, into compensations for the growing frustration of these propos-
als, which is achieved by the fictitious isolation of the work that pretends to 
realize, in its microcosm, the expected development. The aggressive, provoca-
tive attitude in relation to the present reality that produced those proposals is 
quietly exchanged for the gesture of a substitutive, conciliatory representation 
(FERRO, 2006, p. 48). 

The differences between Ferro and Artigas deepened from that point 
on, both in the academic field and in their political activism. Imprisoned 
and tortured in 1970, Ferro went into exile the following year. In France, 
he wrote the classic essay “O canteiro e o desenho” [“The worksite 
and design”], published in Brazil in 1976 in the magazine Almanaque 
and subsequently included in a book in 1979. The text had an immedi-
ate impact on the academic and professional worlds and contributed 
significantly to the critical debate concerning modern architecture and 
urban planning verified in the 1980s.

THE DELAYED CRITICISM OF MODERNISM

Only after the harshest years of the Military Dictatorship had passed 
was the Brasília experiment (which until the early 1980s had remained 
practically unquestioned, especially in the aspects related to the 
workforce hired to build it) subjected to an intensive evaluation by 
researchers from various academic fields. The foundations of this de-
bate include the publication of the book Construtores de Brasília [“The 
Builders of Brasília”] by sociologist Nair Bicalho de Souza (1983), the 
release of the documentary Conterrâneos velhos de guerra [“Old Fellow 
Citizens of War”] by Vladimir Carvalho (1990), and the publication of 
The Modernist City: An Anthropological Critique of Brasília by American 
anthropologist James Holston (1993).

It is in this context that, in 1987, Jürgen Habermas‘s article “Modern 
and Postmodern Architecture” was published in an issue of the 

magazine Novos Estudos Cebrap, dedicated to the author. In this paper, 
originally published in 1981, Habermas presents a series of arguments 
defending the modern movement and its continuation:

When Le Corbusier finally managed to realize his design for a ‘unité d’habi-
tation,' when he could give concrete form to his idea of a ‘cité jardin verticale,’ 
it was the communal facilities that remained unused or were eradicated. The 
utopia of preconceived forms of life which had already inspired the designs of 
Owen and Fourier could not be filled with life. Not only because of a hope-
less underestimation of the diversity, complexity and variability of modern 
aspects of life, but also because modernized societies with their functional 
interdependencies go beyond the dimensions of living conditions, which could 
be gauged by the planner with his imagination. The crisis which has become 
apparent today within modern architecture cannot be traced back to a crisis in 
architecture itself, but to the fact that it had readily allowed itself to be over-
burdened. (HABERMAS, 1997, p. 220).

The untimely defense of the modern movement offered by Habermas 
ended up coinciding perfectly with the (equally untimely) criticism 
presented in previous years regarding the limits of modern archi-
tecture and urban planning in the country. The text by the German 
philosopher provoked a noteworthy reaction from Otília Fiori Arantes 
and Paulo Eduardo Arantes, then professors at the University of São 
Paulo College of Philosophy, Literature and Humanities. In the essay 
Um ponto cego no projeto moderno de Jürgen Habermas: arquitetura e 
dimensão estética depois das vanguardas [“A blind spot in the modern 
project of Jürgen Habermas: Architecture and the aesthetic dimen-
sion after the avant-garde”] (1992), the authors critically confronted 
Habermas’s theory of modernity with state of the art contemporary 
architecture, discussing the reasons for the German philosopher’s 
“apology” for modern architecture.

In the essay’s final discussion, Otília and Paulo Arantes establish 
an extremely important argument concerning the Brasília experiment. 
In opposition to the discourse that minimized the disconnects between 
the rationality intended by modern architects and urban planners 
and Brazil‘s social, productive base—presenting this circumstance as 
a kind of Brazilian singularity—the authors bravely affirm that these 
incongruences were not local blunders without greater meanings. On 
the contrary, they maintain that only the conditions provided by the 
fringes of capitalism could allow the modern project to be unfurled to 
its full fruition: 

Before Brasília there was Chandigarh, and long before that, Le Corbusier 
looked idly on at the historical opportunity of Arquitetura Nova. When Le 
Corbusier visited Brazil he already no longer trusted the destiny of his utopia 
to the entrepreneurial audacity of the bourgeoisie, demoralized by the crash 
of 1929, but instead to the entrepreneurial power of the organized ruling 
layers in the form of strong, modernizing States. This was our case after 
1930. Reorganizing it from the center, capitalism forced the Modern Project 
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to rediscover its truth in the old colonial fringe of the system. [...] it turned 
out the way it did. An unfair burden? […] To be on the safe side, in a country 
where modernization and its counterparts are a national obsession, both on 
the left and the right, the canonization of the Modern Movement, though with 
a broken back, ended up paralyzing architectural imagination, which after all 
is not simply a question of more or less lively inventiveness. By transforming 
an exhausted Modern Architecture, especially after the avant-garde—whose 
season in Brazil also ended some time ago—, in the highest praise of Progress 
and Reason (old or new modernity?), Habermas came, without a doubt, to put 
the enormous audience of German New Critical Theory at the service of this 
inaction (ARANTES; ARANTES, 1992, p. 89-90).

It was amid this debate that the country experienced, for the first time, 
an absolutely singular kind of production in the field of architecture, 
both in relation to the process of conception and in relation to building 
processes: self-managed communal action.

ARCHITECTURE AS POLITICAL PRACTICE

In the first half of the 1980s, the military regime was weakened by the 
persistence of an economic crisis which combined recession with high 
inflation rates. Early milestones of this time included the enactment of 
the Amnesty Law (1979) and the return to a multi-party system (1980), 
measures that favored the emergence of new political actors that 
had been underway since the late 1970s: in the field of labor, the new 
syndicalism, and in the realm of citizenship, the new urban social move-
ments, which fought for housing, sanitation and transportation, count-
ing on the crucial support from the Catholic Church’s Basic Ecclesial 
Communities (BECs).

It is in this context that we find the pioneering experience of 
Mutirão Vila Nova Cachoeirinha in São Paulo’s North zone. His activist 
career began in 1982 with the showing of a super-8 film by engineer 
Guilherme Coelho which was comprised of footage of housing projects 
built in Uruguay through mutual help and self-management by housing 
cooperatives active since 1964. These images were captured the pre-
vious year during Guilherme Coelho’s travels to experience Uruguay’s 
housing cooperatives up close, after having been introduced to them 
at a symposium about the rationalization of the construction of social 
housing initiatives at the Institute of Technological Research (IPT). 
Once back in Brazil, he went on to organize a number of screenings 
of the movie in São Paulo‘s outer city limits to spread the word on the 
experiment in Uruguay.2

2 The first experiments in cooperative-produced housing emerged 
in Uruguay in 1966. In 1968, these experiments began to be 
regulated by the Lei Nacional de Vivienda, which established 
the requirement of technical monitoring by way of a non-
profit multidisciplinary consultant (with architects and social 

While Guilherme Coelho’s efforts were indeed pioneering and 
decisive, they fit into a general framework characterized by the action 
of professionals from a variety of fields, performing experiments to-
gether with the popular movements emerging in the country—mainly 
housing movements. One of the privileged spaces for experimenting 
with this sort of action were the housing laboratories that started 
appearing in the 1980s in a variety of higher education courses in 
architecture and urbanism. 

Though these laboratories were not direct developments of 
the three pioneering alternative experiments previously mentioned, 
Cajueiro Seco, Brás de Pina and Arquitetura Nova, these references 
pervaded the efforts of those architects and were assimilated in a man-
ner that was somewhat fragmented or downright “kaleidoscopic,” as 
architect João Marcos de Almeida Lopes (2011, p. 59) defined it. They 
also incorporated other references from abroad, like the experiment 
of housing cooperatives in Uruguay and the writings of John Turner 
(1976/2009) and Hassan Fathy (1973/1982). 

One of the first laboratories to be created in São Paulo was the 
Housing Laboratory at Febasp (the São Paulo School of Fine Arts), 
known as LabHab. From 1982 to 1986, LabHab was comprised of 
professors and students from the institution and provided assistance 
in the construction of a variety of facilities (churches, summer camps 
for a labor union, etc.). In addition, in the field of housing, they worked 
to build a set of houses in Grajaú (in São Paulo‘s South zone), contrib-
uting to the urbanization of the favelas in Jardim Oratório (in municipal 
Mauá) and Recanto da Alegria (also in Grajaú). 

In parallel to the LabHab experience, it is worth noting the growing 
articulation of housing movements that had begun organizing meetings 
to discuss their own efforts, and those of the technicians that support-
ed them. In August of 1984, the 1st Meeting of Movements for Housing 
by Cooperativism, Mutual-help, and Self-management was held in São 
Paulo, featuring representatives from various housing groups (mainly 
from the South zone), as well as representatives from the Uruguay 
Federation of Cooperatives for Mutual-help Housing (Fucvam), archi-
tects from the Uruguay Cooperativist Center, and members of LabHab. 

From the end of 1985 to early 1986, the School of Fine Arts dis-
mantled LabHab in an authoritarian manner in the midst of an enor-
mous crisis in the architecture and urban planning course. In 1986, 
during mass layoffs of teachers after a strike that demanded higher 
salaries and better teaching conditions, the professionals that had 
comprised LabHab were obligated to look for work alternatives at 
other institutions, leading to the creation of similar initiatives, like the 
housing laboratories at the College of Architecture and Urban Planning 

technicians). In addition to being based on self-management 
and mutual help, many experiments adopted the concept of 
collective property, in which each family had the right to use one 
housing unit in the cooperative. 
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of Santos, at Pontifical Catholic University of Campinas (known as 
L’Habitat) and at Campinas State University (Unicamp).

Also created in 1985 from an initiative by architect Joan Villá, 
the Unicamp Housing Laboratory, though having extended the work 
of some projects initiated by the LabHab at the School of Fine Arts, 
was structured with a sharper focus, centered on the perspective of 
developing a system of pre-fabricated components—coherent with 
the Brazilian context—to be utilized in the production of housing units 
according to a regime of mutual help and self-management.

This system was based on panels of ceramic blocks and reinforced 
concrete that worked as components for walls, slabs, and staircas-
es. There was also a panel of ceramic tiles and reinforced concrete 
to be utilized in roofs. Each component of this system was designed 
to be produced at simple construction sites by unskilled workers. 
Although the system appeared promising, its adoption in the context of 
self-managed communal actions turned problematic due to the difficul-
ty in transporting the panels, which weighed around 100 kg, and had to 
be transported by the participants themselves generally on rugged ter-
rains and without adequate equipment (like trucks with small cranes). 

In parallel to the experiments of the Unicamp Housing Laboratory, 
the architects who wanted to contribute to the popular movements 
made efforts in other fronts. In 1986, Nabil Bonduki, who had coordi-
nated the LabHab at the School of Fine Arts along with architect Joan 
Villá, was elected president of SASP, the Architect´s Union of São Paulo. 
From there he went on to head various activities aimed at fostering 
assistance to housing movements as a field of action for architects. In 
this atmosphere, the union’s members founded, also in 1987, GAHMA, 
the Group for Assisting Housing Movements, the first of many technical 
assistance organizations created in subsequent years.

In 1987, the UMM or the Union of Housing Movements was found-
ed, uniting a number of groups, mainly from São Paulo’s East zone, 
who operated around leaderships connected to the Catholic Church’s 
Basic Ecclesial Communities. The strengthening of popular move-
ments in São Paulo’s outlying communities lead to the election of Luiza 
Erundina (of the Workers’ Party) as mayor. 

In the first year under the new administration, a program was creat-
ed from a pre-existing fund managed by the Superintendent of Popular 
Housing (Habi) specifically to finance the construction of self-managed 
housing: Funaps Comunitário. They managed to consolidate a structure 
based on the autonomous relationship between the movement, public 
powers, and technical assistance, something which had been going on 
since the first experiments in self-management. Funaps Comunitário 
created conditions for the legal constitution of various entities of techni-
cal assistance, who went on to work for the city of São Paulo and other 
municipalities in the greater metropolitan area.

One of the consultancies that started to function at this time 
was Usina, the Center of Labor for the Inhabited Environment (Usina 
CTAH), whose founders worked at the Unicamp Housing Laboratory 
until 1989. From that point on, they evaluated the possibility of building 

their own structure independent of the university that would guarantee 
them greater autonomy and, at the same time, allow them to contin-
ue addressing the problem of housing together with other popular 
movements.

In March of 1990, the architects from Usina CTAH were invited by 
the Community Association of Diadema to reformulate the architec-
tural design, initially developed by technicians from city hall, of Cazuza, 
a complex of 184 adjacent houses and six four-story buildings. For the 
project to be executed through a communal action, the constructive 
system was completely reassessed, substituting the previously planned 
concrete blocks with supporting ceramic blocks (in the adjacent hous-
es) and self-supporting blocks (in the buildings). These blocks, though 
considerably lighter than the concrete ones, also possessed elevated 

resistance, dispensing with 
the need for vertical structures 
and enabling the possibility 
of mutual-help construction 
since the majority of people 
participating in the projects 
had no familiarity with con-
struction work.

The Cazuza experiment 
was a pioneer in Brazil, prov-
ing that communal actions 
could construct buildings 
with multiple floors and 
not just one-story houses, 
as was imagined up until 

then. While Cazuza was being constructed, the architects from Usina 
started developing the project for the Pro-Housing Cooperative of 
Osasco (Copromo), with 1000 housing units. Unlike previous projects, 
which were merely reformulated in order to make them suitable for 
mutual-help construction, the project for Copromo was the first set of 
buildings to be completely designed by architects from Usina CTAH. 
This enabled the adoption of an innovative solution in the context of 
communal actions: the staircase on an independent metallic structure, 
assembled shortly after the execution of the foundations. 

There are several reasons for this project option. The most import-
ant is the safety it provides for the communal participants, enabling 
them to circulate and transport material without taking risks on make-
shift scaffolds. At the same time, the staircases serve as props for the 
stonework erected around it and as support to elevate the material to 
the upper levels. Furthermore, with the staircase installed before the 
execution of the stonework, they were able to avoid delays which had 
been frequent during Cazuza’s construction, for instance, caused by 
the slow execution of concrete stairs.

The choice to utilize towers with metallic staircases directly 
installed in the foundations expresses the Usina technicians’ commit-
ment to establishing a design in close dialogue with its production 

um dos blocos 
do copromo em 
construção.  
Fonte: acervo 
usina ctah.

One of the 
Copromo 
blocks under 
construction. 
Source: CTAH 
Power Plant 
Archive.

Work and 
architecture  
in brazil:
from  
brasília  
to  
communal 
actions

248 249



process. On a Copromo presentation board produced by the consultan-
cy in 1992, the architects clearly stated these intentions:3 “to sponsor 
the appropriation, on the part of these groups of future users, of all the 
production stages of that space, seeking, through intense processes 
of discussion, to extract reason from all its constituent elements.” The 
immediate consequence of this intention to enable the appropriation 
of the production process by the workers was the deliberate search for 
rationality, both in design and at the construction site.

Another significant example of the singular relationship between 
design and the construction site of self-managed communal actions 
was the change of the constructive system adopted for the slabs of 
Copromo. Initially planned to be executed according to a conventional 
system, now it would be based on ceramic pieces supported on joists 
of reinforced concrete, with subsequent concrete paving. The slow 
speed and difficulty in the communal execution of this kind of slab 
caused the consultants to look for alternatives. The architects eventu-
ally settled on a small manufacturer of reinforced concrete slab panels 
which agreed to produce panels tailor-made for Copromo, facilitated 
by the rigorous modulation of the project. Though the adoption of the 

3 Material available for consultation in the Usina CTAH collection.

prefabricated slabs represented an additional cost, this system was 
considered the most appropriate, sparing the workers the exhausting 
routine demanded by the conventional system. Later, these prefabricat-
ed slab panels began to be produced on the actual construction site, 
which generated considerable savings.

Naturally, this singular relationship between design and worksite 
in the self-managed communal efforts cannot be understood without 
considering the political dimension of these processes, those that en-
able the experimentation of another technique, itself political. For Sérgio 
Ferro, the interaction between architects and the homeless ushered in 
another practice of architecture:

What the interaction between Usina and the communal participants intro-
duces, along with other similar experiments, is another architectural practice 
that presupposes (anticipates the position of) other relationships of produc-
tion, entirely contrary to those in practice today. [...] All manners of evaluating 
results are unanimous: they surpassed by far those that savage liberalism 
allows today in the productive capital in the production of popular homes. 
From the perspective of urban planning, architecture, construction, aesthetics, 
social benefit, economy, education, democracy, humanity, etc. etc. etc., there 
is no possible comparison. The pathological hostility that these experiments 
provoke in the instances of power and money can only be explained by the 
underlying fear that their example takes on. [...] At the self-managed construc-
tion site, the work abandons the more foul association with what should be 
its opposite, the tripalium, the torture instrument from which capital derived 
its name and with which it drove away the ancient ars, art, potentially conta-
gious since it was reserved for free labor. In the self-managed construction 
site and other similar experiences, it returns to being, with the language, 
one of the two central pillars of our humanity. It deserves its old name back: 
art—man’s expression of his joy in labor, as perfectly worded by William Morris 
(CONSTANTE; VILAÇA, 2016, p. 27-29).

This other architecture is characterized by a singular dynamic between 
architects and builders/users, which, though on the one hand doesn‘t 
indicate the possibility of effectively overcoming the enormous asym-
metries that exist between these agents, at least enables the experi-
ence of alternative relationships characterized by permanent tension 
between respective knowledges/powers that connect design and 
construction site, as opposed to production geared toward the market. 

Another fundamental aspect of self-managed communal actions 
is the prominent role of women. In the fight for land and funding for 
the construction of the housing units, as well as in the self-manage-
ment of the worksites and in the actual construction, women played 
a significant role tracing back to the emergence of the housing move-
ments in the late 1970s, with the decisive support of the Basic Ecclesial 
Communities. Since then, the potentialities related to the empower-
ment of women or, put more directly, to the confrontation of the sexism 
that pervades social relationships, these experiments have system-
atically demonstrated countless examples of women who overcame 

sara santana/famílias 
participante do empreendimento 
de autogestão e mutirão josé 
maria amaral e Florestan 
Fernandes/ entidade 
organizadora: mstleste 1/ 
assessoria técnica: ambiente 
arquitetura. Foto: renata miron.

Sara Santana/families who 
participated in the self-
managed and joint-effort 
José Maria Amaral and 
Florestan Fernandes Project/ 
Organizer: MSTleste 1/ 
Technical Assistance: Ambiente 
Arquitetura. Photo: Renata 
Miron.
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A definição profissional de projeto arquitetônico no Plano de Trabalho 
do Instituto Real de Arquitetos Britânicos (RIBA), por exemplo, abarca 
apenas um conjunto restrito e relativamente distinto de tarefas – do 
projeto ao detalhamento da construção. Essas descrições, contudo, 
deixam de fora o vasto território da produção efetiva, que é determina-
da por outros, desde moradores até usuários, funcionários do governo 
e empreiteiros no canteiro de obras. Ao examinar diferentes aborda-
gens para a construção de “projetos”, podemos propor uma resistência 
a essa definição hegemônica e inútil de arquitetura – e, por constru-
ção, nos referimos não apenas à “edificação”, mas também a como o 
projeto é concebido, estruturado e implantado.

Arquitetos, enquanto membros de uma classe profissional, têm 
suas atividades descritas e categorizadas de forma inadequada por 
seus órgãos de representatividade, o que é exemplificado pelas etapas 
de trabalho segundo o Royal Institute of British Architects (RIBA). O 
“Plano de Trabalho”, um de seus principais documentos, é descrito, 
com muito orgulho, como sendo “o modelo definitivo do Reino Unido 
para o projeto da edificação e seu processo construtivo”, um “alicerce” 
para “múltiplos processos contratuais, designatários e gerenciais”. 

Esse documento, desanimador e normativo, recentemente revisa-
do em 2013, tornou-se ainda pior ao longo das décadas. Na sua mais 

Mel Dodd

quem Faz 
o Projeto?

domestic oppression (in some case, domestic violence) and ended up 
assuming leadership roles in their communal groups and even the pop-
ular movements in the struggle for housing. 

Though there was a tacit recognition of the exhaustion of the 
project for the universalization of housing provision via communal 
actions over 20 years after the Erundina administration, there was 
no shortage of architects and intellectuals coming out to defend the 
continuation of these experiments, whether in favor of the politicization 
of the workers (OLIVEIRA, 2006, p. 234) and the architects themselves 
(ALMEIDA, 2006, p. 226-227), or the technical innovations introduced 
on the self-managed construction sites, despite the years following of 
conservative mayors who buried the municipal housing policy based on 
stimulating and supporting self-managed production.

Now, despite enormous barriers, the Landless Workers Movement 
East 1 is about to inaugurate one of the most important ongoing 
self-managerial projects in the country: Mutirões Florestan Fernandes 
e José Maria Amaral (Cidade Tiradentes, São Paulo/SP) which, to-
gether, total almost 400 housing units.4 Developed in a participatory 
manner by the technical consultant firm Ambiente Arquitetura togeth-
er with future residents and construction site employees, the project 
is self-managed with the support of ex-participants of the Landless 
Workers Movement East 1.The quality of this project proves the extent 
to which the organization of workers in the field of housing production 
can be successful.

4 The set formed by the two communal actions is one of the few 
self-managed experiments funded by the Minha Casa, Minha 
Vida (literally “My House, My Life”) Program. Introduced in 
2009, during President Luís Inácio Lula da Silva‘s second term, 
MCMV buried the proposals of the National Housing Plan 
(Planhab)—built under his own administration with broad-based 
participation from popular movements—in favor of the interests 
of Brazilian developers. The movements were left with the 
category known as Entidades, which represents 1-2% of the total 
resources invested in the program.

252 253



recente emenda, o objetivo principal da etapa zero é descrito como 
“identificar o plano de negócio e a premissa estratégica do cliente”, 
como se um plano de negócio e um cliente fossem as únicas preocu-
pações a serem consideradas. Provavelmente, isso ocorre porque a 
arquitetura foi profissionalizada em torno de um conjunto de conheci-
mentos equivocados – conjunto de conhecimentos como engenharia 
da construção, edificação e desenho técnico, em oposição a conheci-
mentos como inteligência espacial, sociologia ou ética, por exemplo. 

O Plano de Trabalho define o cenário para a realização do projeto 
arquitetônico e da edificação como um processo ordenado, linear e 
tecnocrático, com um começo e um fim rigorosos, simplificando e 
desmerecendo aquilo que, na verdade, é um processo rico, sistêmico, 
e socialmente engajado, repleto de impasses, retornos e entroncamen-
tos produtivos. Assim como quando o arquiteto desenha uma mem-
brana à prova de umidade no papel vegetal, somos completamente in-
capazes de compreender a rigidez, a granulosidade, as dobras difíceis 
e o complicado manuseio que elas exigem, o Plano de Trabalho conta 
uma história bastante superficial sobre a rica, complexa e prolongada 
manufatura dos espaços e lugares. 

Criticar o Plano de Trabalho do RIBA nos permite estruturar 
questões sobre outras formas de descrever o processo de fatura dos 
espaços. Dele surge uma série de subtramas sobre o que realmente 
é produzido e criado na chamada transação de serviço, para além, ou 
ao contrário da edificação. Esses outros resultados produtivos podem 
ser capturados pelo pensamento, ao se nominar uma série de “papéis” 
alternativos (Imagem 1). Trata-se de papéis que nos são mais natu-
ralmente apropriados enquanto atores responsáveis pelo ambiente 
construído, os quais se referem à diversidade e amplitude de como 
nos comportamos como praticantes, usuários e construtores, e os 
agenciamentos alternativos que realizamos. 

Por meio de todas as narrativas e comportamentos individuais 
em nossas práticas de arquitetura, é possível ver esses outros papéis 
surgindo pelas fendas do Plano de Trabalho do RIBA. Esses papéis 
geralmente descrevem como “agimos” para além do que é produzido 
e, portanto, são papéis primordialmente que dizem respeito ao agen-
ciamento da arquitetura. 

Por que estes últimos são tão marginalizados na arquitetura como 
prática profissional? 

A arquitetura existe a partir de um vínculo problemático, porém inevi-
tável: o arquiteto e o designer do espaço é limitado pelas necessida-
des de regulação e controle na indústria da construção – vinculados, 
por sua vez, a acordos e deveres profissionais, técnicos, econômicos, 
contratuais e legais. No entanto, e simultaneamente, a arquitetura 
sempre foi uma arte social (com engajamento sociopolítico, resistên-
cia, questionamento, provocação e risco intelectual). 

O dilema entre essas duas características essenciais, mas po-
tencialmente contraditórias, é crítico, porque, na maioria das vezes, o 

Imagem 1: reconceitualizando o Plano de trabalho (riba): os papéis alternativos do 
arquiteto. diagrama de mel dodd.
Image 1: Re-conceptualizing the RIBA Plan of Work: The alternative roles of the architect. 
Diagram by Mel Dodd.
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Nesse contexto, a redefinição das práticas espaciais e da produção 
espacial – como um modo alternativo de agir, menos sujeito a, ou até 
mesmo oposto às construções hegemônicas – pode vir a ser uma for-
ma de se identificar potencialidades e pontos fortes para a cultura e a 
sociedade contemporâneas. Conforme Jeremy Till observa: “o espacial 
não substitui o arquitetônico como termo, mas o expande radicalmen-
te” (AWAN; SCHNEIDER; TILL, 2011, p. 29). 

Assim, quando nos referimos à produção espacial, entendemos o 
conjunto extenso de realidades espaciais, condições e conceituações 
que são ativamente abordadas, usadas e implantadas por meio de 
um projeto. Isso claramente se expande para além da realidade física 
imediata de objetos ou estruturas utilizados em um projeto, e inclui os 
processos sociais que se transformam pelo do uso de configurações 
espaciais que já existem (salas de reunião, escritórios, playgrounds, 
pontos de encontro), e outros que são introduzidos através do projeto 
(eventos públicos, oficinas, reuniões abertas, estruturas de comu-
nicação etc.) Em projetos do muf, uma prática coletiva de artistas e 
arquitetos, o processo de compreender o que está ali, em um dado 
contexto local e situação particular (observar de perto), muitas vezes 
acarreta uma reconceituação do projeto e uma reescrita de suas dire-
trizes (Imagens 3-4). Isso vai muito além de apenas identificar o plano 
de negócio de um cliente, e envolve investir em um engajamento ético 
com a comunidade implicada no projeto – desde quem o executará até 
quem o usará.

Dessa forma, a produção espacial não pode ser entendida como 
um processo linear, mas como um conglomerado de práticas socioes-
paciais que, ao longo do tempo, geram a particular qualidade espacial 
do projeto, incluindo diferentes níveis de aleatoriedade e intencionali-
dade. O espaço é produzido coletivamente, mas não necessariamente 
em comunidade, o que inclui diferentes noções de autoria e proprieda-
de. Conforme a afirmação de Katrin Bohm, “a questão de quem está 
construindo o que se torna crítica quando avaliamos essas práticas e 
suas capacidades espaciais em relação às formas correntes e conven-
cionais de produção do espaço” (BOHM, 2009, p.11).

Reconceituar este território, por meio de diagramas de atores e 
papéis, permite comportamentos que ampliam o terreno das possi-
bilidades para além da norma. Atravessar fronteiras conceituais dos 
papéis estabelecidos pelos projetos, configura uma questão aberta, 
relativa a quem faz o projeto e onde a especialidade se encaixa. E, 
finalmente, como educadora em arquitetura, o que é absolutamente 
crítico sobre a educação de e para profissionais de práticas espaciais, 
é que esta permaneça aberta a essas atividades fundamentalmente 
múltiplas e díspares, que oferecem desvios entre o oficial e o não ofi-
cial, o normativo e o ilegal, o planejado e o informal, muitas vezes ne-
gociando seus meios à medida que se apresentem. À luz das ameaças 
contemporâneas à democracia, essas práticas espaciais são campos 
aos quais devemos encorajar alunos a se mobilizarem e fazer a difícil 
pergunta sobre quem realmente faz o projeto, de qualquer forma?

quem faz 
o projeto?

papel anterior (que prioriza a regulação e o controle) é mais poderoso 
(e instrumental) do que o último – que está preocupado com as ideias 
– incluindo, assim, a capacidade da arquitetura em promover transfor-
mação social e civilizatória. E, ao restringir seu agenciamento socio-
político, as disjunções entre o vivenciado e o construído são reveladas, 
disjunções essas que são óbvias, aliás, para aqueles que não fazem 
parte da profissão.

Na maioria das vezes, essa disjunção se manifesta como uma 
lacuna, que serve apenas para enfatizar o contraste de uma ambigui-
dade essencial: de um lado, o arquiteto, empreiteiro, consultores e 
clientes responsáveis pela construção (Imagem 2); do outro, a realida-
de desordenada da vida, experimentada por todas as outras pessoas – 
que são os produtores, os ocupantes e os habitantes dos espaços que 
eles constroem. 

Muito se argumenta que a arquitetura é sempre política e, ainda 
assim, não pode ser política, porque opera como uma ideologia que 
representa o consenso e está implicada em neutralizar e despolitizar 
a cidade – sendo particularmente este o caso quando ela é entendida 
como profissão regulada, com divisão de trabalho e sua própria repre-
sentação na esfera pública.

Imagem 2: disjunções nos papéis do arquiteto: a defasagem entre o vivido e o construído. 
diagrama de mel dodd.

Image 2: Disjunctions in the roles of the Architect: The gap between the lived and the 
built. Diagram by Mel Dodd.
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Imagem 3: “o que e onde você faz isso? um projeto para construir 
casas cubby em hastings”, Victoria. imagem: mel dodd.
Image 3: “What do You Do and Where Do You Do It? A project to build 
Cubby Houses in Hastings”, Victoria. Image: Mel Dodd.

Mel Dodd

Who makes 
the Project?

The professional definition of the architectural project (for example, in 
the Royal Institute of British Architect’s Plan of Work) defines only a 
narrow and relatively discrete set of tasks—from design to construction 
detailing. But these descriptions leave out the vast territory of actual 
production, which is enacted by others, from local people, to users, to 
government officials and contractors on site. By examining different 
approaches toward the construction of “projects” we can propose a 
resistance to this hegemonic and unhelpful definition of architecture. 
And by construction we refer not only to “building,” but also as how the 
project is conceived, structured, and implemented. 

Architects, as members of a profession, are often miscast in the 
way that their professional bodies describe their activities. This is 
exemplified in the Royal Institute of British Architects (RIBA) work 
stages. The “Plan of Work,” one of the RIBA’s key documents is proud-
ly described as “the definitive UK model for the building design and 
construction process” and a “bedrock” for a “multitude of contractual, 
appointment and management processes.” 

This depressingly normative document, recently revised in 2013, 
has become even worse over the decades. In its most recent iteration 
it describes the Core Objective of Stage 0 to be to Identify the Client’s 
Business Case and Strategic Brief; as if a business case, and a client, 
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were the only concerns to be considered. Arguably, this is because 
architecture has been professionalized around the wrong bodies 
of knowledge—bodies of knowledge like construction engineering, 
building and technical drafting, as opposed to knowledges of spatial 
intelligence, sociology, or ethics for example. The Plan of Work sets 
the scene for architectural design and construction as a neatly linear 
and technocratic process with a strict beginning and an end, simpli-
fying and dumbing down what is actually a rich, cyclical and socially 
embodied process with dead ends, feedback loops and productive side 
shoots. Just as when the architect draws a damp-proof membrane 
on tracing paper, we completely fail to comprehend the stiffness, the 
lumpiness, the difficult folds and awkward handling that these mem-
branes require, so the Plan of Work tells a rather facile story about the 
complicated, rich and protracted manufacturing of spaces and places.

Critiquing the RIBA Plan of Work allows us to structure ques-
tions about other ways of describing the process of making spaces. 
Emerging out from the Plan of Work runs a set of sub plots about what 
is actually produced and created in this so-called transaction of ser-
vice in addition to, or instead of, the building. These other productive 
outcomes can be captured through thinking about a series of alterna-
tively titled “roles” (Image 1). These are roles that are a more natural fit 
for us as actors responsible for the built environment; roles that refer to 
the diversity and breadth of how we behave as practitioners, users, and 
builders and the alternative agencies that we have. 

Through all the individual narratives and behaviors in our practic-
es of architecture we can see these other roles emerging through the 
cracks between the RIBA Plan of Work. These roles often describe how 
we “ac” rather than what is produced—therefore they are fundamentally 
roles about the agency of architecture. 

Why are these other roles so marginalized in the architectural profession? 

Architecture exists within a problematic, but inevitable bind. The 
architect and spatial designer is constrained by the necessities of 
regulation and control in the building industry—bound by professional, 
technical, economic and contractual agreements and duties of care. 
Yet at the same time architecture has always been a social art, with 
engagement in the social and political, in resistance, enquiry, provoca-
tion and intellectual risk. The dilemma between these two essential but 
potentially contradictory characteristics is critical, because most often, 
the former role (one which priortizes regulation and control) is more 
powerful (and instrumental) than the latter—which is concerned with 
ideas—thus subsuming architecture’s capacity for social and societal 
transformation. And in constraining architecture’s social and political 
agency, disjunctions between the lived and the built are opened up. 
(These are obvious, by the way, to ordinary people who sit outside of 
the profession). 

Most often, this disjunction is manifested as a gap—a gap which 
only serves to emphasize the contrast between architecture’s essential 
ambiguity. On the one side the architect, contractor and consultants 
and clients responsible for building (Image 2). On the other, the messy 
reality of life as experienced by all other people who are the producers, 
occupants and inhabitants of the spaces they construct. 

As others have argued, architecture is always political yet it cannot 
be political because it is an ideology that represent consensus, and is 
implicated in neutralizing and depoliticizing the city. This is particularly 
when it is understood as a profession, with its division of labor, and 
with its own presentation in the public sphere. 

In this context, redefining spatial practices and spatial production—
as an alternative mode of practice less subjected to, or even in oppo-
sition to, hegemonic constructions—can be a way to identify its po-
tentialities and its strengths for contemporary culture and society. As 
Jeremy Till notes: “Spatial does not so much replace architectural as a 
term, but radically expands it” (AWAN; SCHNEIDER; TILL, 2011, p. 29). 

So when we refer to spatial production we mean the extended set 
of spatial realities, conditions and conceptualizations that are active-
ly addressed, used and implemented through a project. This clearly 
spreads out from the immediate physical reality of objects or struc-
tures used in a project and includes the social processes which evolve 
through the use of spatial settings that exist already (meeting rooms, 
offices, playgrounds, hanging out spots) and others which are intro-
duced through the project (public events, workshops, open meetings, 
communication structures, etc.) In projects by muf, a collaborative 

Who makes 
the Project?

Imagem 4: 
“Parque Faça 
Você mesmo. 
um projeto 
para um 
conjunto 
habitacional 
em kings 
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imagem:  
mel dodd.

Image 4:
“Do It 
Yourself Park 
A Project for 
a Housing 
Estate in 
Kings Creek”. 
Image: 
Mel Dodd.
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practice of artists and architects, the process of understanding what is 
there in a particular site and situation—of undertaking close observa-
tion—often leads to a re-conceptualizing of the project and a rewriting 
of the brief. (Images 3-4) This moves far beyond identifying a client’s 
business case, and involves investing in an ethical engagement in the 
community of the project—from who will use it to who will make it.

In this way, spatial production can’t be understood as one linear 
process, but as a conglomeration of socio-spatial practices which over 
time generate the particular spatial quality of the project, including dif-
ferent levels of randomness and intentionality. The space is produced 
collectively but not necessarily communally, and includes different 
notions of authorship and ownership. As Katrin Bohm states “The 
question of who is building what becomes critical when we assess 
these practices and their spatial capacities in regards to current forms 
of conventional spatial production…” (BOHM, 2009, p. 11).

Re-conceptualizing this territory via diagrams of roles and actors 
allows for ways of behaving that open up the terrain to possibilities 
beyond the norm. Crossing the boundaries of roles “conceptually” in 
projects, are open ended questions about who makes the project, and 
where the expertise lies. And finally, as an architectural educator, what 
is absolutely critical about education for spatial practitioners it that it 
remains open to these fundamentally multiple and disparate practices 
which offer slippages between the official, and the unofficial, the reg-
ulatory and the illegal, the planned and the informal, often negotiating 
their own form as they go. In the light of contemporary threats to de-
mocracy, these spatial practices are domains where we must encour-
age students to mobilize and ask difficult questions about who actually 
makes the project, anyway?

Anália Maria Marinho 
de Carvalho Amorim

sobre o ato 
de Projetar 
e construir

Projetar um edifício consiste em dialogar com a forma, com os dese-
jos de uso e fruição de uma sociedade, com o estado de conhecimen-
to técnico e científico do seu tempo, com o ambiente que envolverá 
o edifício nas suas interfaces biológicas, físicas e químicas, com a 
disponibilidade de matéria construtiva, com o preço que cada decisão 
espacial significará a quem o paga e, por fim, mas não menos impor-
tante, com o perfil de mão de obra que realizará o ato de construir. 
Essas operações estão presentes e sintetizam boa parte da função 
social do arquiteto.

O projeto também depende, para sua realização, da existência de 
vontades políticas, sociais e econômicas, e só se realiza, sem sobres-
saltos financeiros e técnicos, quando é verificado frente aos conheci-
mentos técnico e científico, e responde às compatibilizações de todos 
os conhecimentos ali inseridos. Construir um edifício consiste em 
defender o seu projeto, idealizado e quantificado, diante dos vários 
atores da sociedade.

O projeto é uma peça básica para qualquer ato consciente de 
transformação. Embora projetar e construir digam respeito a um 
mesmo objeto – o edifício –, este texto se dedicará a revelar algumas 
lacunas que surgem quando o processo de construção se antecipa ao 
ato de projetar. O ato de projetar edifícios como hospitais, calçadas, 
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portos, estradas, escolas, conjuntos residenciais, praças..., por mais 
que potencialmente causem transformações sociais e econômicas, 
que requeiram conhecimentos estabelecidos e a se estabelecer, que 
participem da pauta de reivindicações das cidades, não significam 
mais do que 1% do valor econômico de cada obra construída. O valor 
econômico da obra, por sua vez, pode ser previsto, com alguma 
margem de reajuste, por meio do projeto completo do edifício, o qual 
inclui o planejamento de sua construção. É no projeto completo do 
edifício, a que se tem atualmente nomeado de projeto executivo, em 
que as resoluções arquitetônicas devem estar coerentes com os proje-
tos de estrutura, de fundação, paisagístico, luminotécnico, de conforto 
térmico e acústico, com o projeto de instalações hidráulicas, elétricas, 
eletrônicas, de ventilação artificial e natural, de combate a incêndios, 
de segurança... E a recíproca também é verdadeira: os diversos proje-
tos são feitos e verificados a fim de se compatibilizarem com o projeto 
arquitetônico, do qual emanam as decisões de conformação e obra 
das várias instâncias. 

Esta importante peça – o projeto completo do edifício – também 
responde às exigências dos órgãos oficiais de aprovação do município, 
do Estado e da federação. Ele contém o memorial descritivo da pro-
posta, a especificação dos materiais construtivos e dos equipamentos, 
respondendo-lhes às suas normas de fabricação, uso e obsolescên-
cia, prevê a atuação das frentes de trabalho e mão de obra, elabora 
planilhas de custo e cronogramas de desembolso. Uma vez pronto, 
o projeto completo do edifício passa a ser o roteiro de execução e a 
matriz de controle dos gastos.

Que se enfatize, mais uma vez, que todo este conhecimento aqui 
produzido e explicitado em forma de um projeto completo do edifício, 
não significa mais que 1% do valor econômico de cada obra construí-
da. Há, entretanto, fatores que interferem na estimativa correta do 
valor da obra: negociatas de interesses alheios ao ato de projetar e 
construir; pouco ou nenhum investimento nas sondagens que res-
paldam as resoluções técnicas; pouco investimento econômico na 
compatibilização de todas as peças que compõem o projeto executivo; 
atrelamento do ato de construir a pré-existências de comissões e re-
servas técnicas oferecidas por fornecedores e fabricantes de materiais 
e de técnicas construtivas, entre outros. 

Em resumo, se a fase da elaboração dos projetos de concepção 
é incompleta ou deturpada na sua coerência técnica e ética, o valor 
econômico da obra passa a ser uma incógnita e, na maioria das vezes, 
passa a assumir uma proporção significantemente maior do que o 
valor estimado da obra pelo projeto. Além deste fato, tais condutas 
nublam a transparência na demonstração dos gastos geram planilhas 
imprecisas e comprometem a qualidade técnica e estética do trabalho 
executado, maximizam o valor econômico, e geralmente comprome-
tem a previsão dos custos de manutenção futura do edifício.

Quando se trata de construções de interesse público – como 
equipamentos, infraestruturas, habitações em grande quantidade –, 
a previsão de gastos a serem assumidos pelo erário público, assim 

como a transparência no ato de construir, devem ser uma questão 
a ser observada e cobrada. Tais obras e providências devem fazer 
parte de um plano apartidário de desenvolvimento, a ser implantado 
independentemente de gestões políticas. O atrelamento dos projetos 
de obras públicas ao tempo dos mandatos de vereadores, prefeitos e 
presidentes tem nos levado a adotar outra lógica de execução de obra, 
baseada na urgência. Passou-se a executar edifícios, antes da finaliza-
ção do seu projeto completo ou, com frequência, esta urgência política 
exige que se complete o projeto antes do tempo adequado para sua 
correta investigação, pesquisa e desenvolvimento.

Além disso, outro fato deve ser destacado: o arquiteto – autor do 
projeto e potencial conhecedor do todo – foi afastado não apenas do 
canteiro de obra, mas do desenvolvimento do projeto executivo, que 
foi entregue às construtoras e gerenciadoras a partir da implantação 
da Lei nº 8666/93. Adotou-se, desde então, a figura da gerenciadora 
de projetos – que faz o papel de compatibilizar e adaptar os projetos 
às pressões do mercado, do tempo e do cenário político e financeiro 

–, que vai levando a construção de acordo com o projeto gerado em 
obra, diante das pressões dos fornecedores de materiais construtivos, 
das urgências ditadas pelas inaugurações, lutando, várias vezes, com 
as aprovações dos órgãos competentes. Trata-se de duas instâncias 
por vezes unificadas, as quais não conceberam o projeto e que agem 
como capatazes, cobrando prazos e delegando tarefas sem participar 
dos trabalhos de criação e verificação da ideia. Assim sendo, quem 
idealiza e cria o projeto, o arquiteto, já não detém a prerrogativa de sua 
profissão, que é a de conceber o todo, organizando e compatibilizando 
o conhecimento ali envolvido. O projeto, assim, gerado e mal concebi-
do, passa a ser uma peça sem autoria e sem roteiro transparente.

Esse modus operandi, adotado em muitas das grandes obras na-
cionais, a que se denominou de Design and Build, chega ao Brasil por 
meio do modelo estadunidense na década de 1980, quando o Estado 
brasileiro perdeu seus quadros técnicos dentro dos seus órgãos 
públicos de projeto e obra. É nesse momento que surge a figura das 
gerenciadoras. Essa forma de proceder também é conhecida como 
fast-track, um método de trabalho que aumenta o risco de os projetos 
passarem a ser compostos por conhecimentos incompatíveis entre si, 
tornando-se peças pouco detalhadas e pouco fiscalizáveis.

Fato é que o Estado, sem o seu corpo técnico, deixa de ser capaz 
de entender as especificidades técnicas e econômicas das obras que 
ele próprio contrata, passando a depender totalmente de técnicos 
privados e externos. Somado a este desmonte do corpo técnico do 
Estado, que se acentua na crise brasileira da década de 1980 e per-
dura até hoje, segue-se o desmonte das próprias construtoras, após a 
crise que se instala a partir de 2014, com a Operação Lava Jato, quan-
do as construtoras passam a responder processos jurídicos que as 
impedem de ser contratadas por órgãos públicos, fazendo-lhes perder 
sua posição de executoras de obra para as construtoras internacionais, 
que vêm se instalando gradativamente no país e tomando seu lugar. 
Um dos agravantes ainda não completamente mensurados desta 
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situação, vale ressaltar, é a consequência da insipiência dos técnicos 
estrangeiros – norte-americanos, asiáticos e europeus – no que diz 
respeito à cultura brasileira,aos conhecimentos técnicos de um país 
de solos tropicais, de climas continentais e diversos.

Neste cenário, a chance de estudar e ensinar o tema “Sobre o ato 
de projetar e construir” para estudantes de graduação em Arquitetura 
surge por ocasião de um convênio entre o Ministério Público do 
Trabalho de Guarulhos e a Associação Escola da Cidade (entidade de 
ensino, pesquisa e extensão, privada sem finalidades de lucro, e de 
interesse público), o qual propõe que a Associação, por meio de seus 
corpos docente e discente, juntamente com a sociedade, pensem 
maneiras de empregar parte da verba proveniente dos Termos de 
Ajustamento de Conduta (TAC), fazendo deste dispositivo uma medida 
que possa vir a conter uma ação educativa.Essa ação se desdobrou em 
várias frentes de estudos e expressões, e uma delas foi a seleção de 
quatro estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da Escola da 
Cidade que se interessavam em analisar tópicos ligados à construção 
civil e à condição do trabalhador braçal em obras públicas, e como 
esses fatos se refletiam na produção do projeto arquitetônico e urbano.

O Termo de Ajustamento de Conduta em questão dizia respeito à 
penalidade que a construtora OAS sofrera em setembro de 2013, por 
haver sido flagrada utilizando-se de operários desempenhando tarefas 
análogas a trabalho escravo em sua obra do Terminal 3 do Aeroporto 
Internacional de São Paulo, em Guarulhos. 

No presente trabalho, procurou-se analisar projeto e obra do 
Terminal 3 e compará-los com os do Centro Internacional Sarah de 
Neurorreabilitação e Neurociência do Rio de Janeiro, obra igualmente 
pública e construída pelo Centro de Tecnologia da Rede Sarah (CTRS). 
A pesquisa, que teve nove meses de duração (de maio de 2016 a 
janeiro de 2017), dedicou-se ao estudo comparativo entre os dois pro-
jetos arquitetônicos – no que diz respeito à concepção tecnológica e 
à ligação entre esta e a execução de cada um dos edifícios – e os dois 
canteiros de obra. Trata-se de dois edifícios públicos (um aeroporto e 
um hospital), a escolha dos objetos devendo-se, antes, às diferenças 
percebidas entre ambas.

No Centro Internacional Sarah de Neurorreabilitação e 
Neurociência do Rio de Janeiro, o autor do projeto completo do edifí-
cio – o arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé) – foi o responsável pela 
completude de sua execução, sendo seu coordenador técnico. A equi-
pe que participou do projeto acompanhou a obra e respondeu pelas 
ações técnicas e construtivas.1 O hospital possui 52.000 m2 de obra, 

1 Projeto e coordenação técnica: João Filgueiras Lima; 
Superintendência administrativa: Francisco A. N. Filho; 
Coordenação técnica: Adriana Filgueiras Lima; Coordenação 
administrativa: Walmir Bulhon; Equipe de projetos: Ana Amélia 
Monteiro, André Borém; Paisagismo: Beatriz Secco; Integração 
de obras de artes: Athos Bulcão; Instalações: Kouzo Nishiguti ; 

realizados em pré-moldados, fabricados integralmente no Centro de 
Tecnologia da Rede Sarah (CTRS), fábrica de pré-fabricados montada 
sob idealização e execução do mesmo arquiteto. O CTRS respondeu 
pela construção, e atualmente responde pela manutenção das obras 
por ele executadas.O diferencial mais significativo no método desen-
volvido por João Filgueiras Lima é que todo o processo construtivo 
está contemplado desde os primeiros esboços:as formas concebidas 
obedecem a sistemas modulares que regem a especificação das 
peças, sua quantificação, a razão de sua produção em série, seu peso 
e, por consequência, como elas serão armazenadas na fábrica, como 
serão condicionadas e transportadas para a obra, como (e se) serão 
armazenadas no canteiro e quais os equipamentos e operações serão 
necessários para sua instalação. O ser humano sempre foi um ele-
mento primordial no encaminhamento de seus projetos. O tipo de edi-
fício, a qualidade e quantidade da mão de obra influenciaram o peso 
das peças e a forma de montagem dos espaços idealizados, tanto nas 
várias fábricas de pré-fabricados que Filgueiras Lima implantou ao 
longo de sua vida, como em cada canteiro de obra por ele vivido. Se 
os prédios tivessem que ser montados com o auxílio de guindaste ou 
máquinas similares, o projeto e a lógica construtiva seguiam por um 
caminho; se tivessem que ser montadas pelo ser humano, o desenho 
da peça seguia outro, que privilegiava o menor peso, dimensão das 
partes e determinação do módulo espacial e construtivo. Sua equi-
pe era formada por todos os profissionais envolvidos na concepção, 
fabricação e montagem dos edifícios, e para que esta organização 
se desse, era necessário que todos os funcionários tivessem ciência 
da maior quantidade possível de operações, e uma formação técnica 
e profissional. O CTRS, assim como o canteiro de obra, funcionava 
como uma escola de aperfeiçoamento técnico no que diz respeito à 
arquitetura e à construção civil.

Ao longo de sua carreira, as obras de João Filgueiras Lima podem 
ser vistas como um constante aperfeiçoamento de formas, respostas 
estruturais, térmicas, acústicas, processos construtivos, processos 
produtivos, otimizações logísticas, nas quais o ser humano é parte 
integrante do raciocínio criativo. 

Vinte e dois estudantes do curso de arquitetura da Escola da 
Cidade fizeram seu curso de férias, ao longo dos anos de 2005 a 
2009, no Centro de Tecnologia da Rede Sarah, em Salvador, redese-
nhado formas de peças em argamassa armada, estudando os projetos, 
acompanhando obras, conversando com o arquiteto, os engenheiros, 
os mestres dos vários setores de produção, os desenhistas, os maque-
tistas. E miniciações científicas que tive a chance de orientar entre 

Estrutura: Roberto Vitorino; Conforto térmico: George Raulino; 
Metalurgia pesada: Waldir Silveira; Metalurgia leve: Hurandy 
Matos; Marcenaria e plásticos: Jurandir Amorim; Pré-moldados: 
Tomaz Bacelar; Equipamentos: Hurandy Matos, Cláudio Blois 
Duarte, Antônio Carlos Correia.
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2004 e 2006, oito estudantes acompanharam a construção do Centro 
Internacional Sarah de Neurorreabilitação e Neurociência do Rio de 
Janeiro, e todos constataram que tanto os trabalhadores do CTRS 
quanto os operários que construíram os hospitais da Rede Sarah 
participavam de um sistema de trabalho em que as tarefas eram 
definidas, os projetos eram esclarecidos por desenhos, perspectivas 
isométricas, protótipos e maquetes. Ainda que houvesse uma visível 
hierarquia, as contribuições eram partilhadas e o trabalho era regrado 
por pausas de descanso. Vários detalhes foram aperfeiçoados nos 
canteiros de obras, e alguns passando a ser executados no próprio 
canteiro, e outros, quando a obra era próxima ao CTRS, retornavam 
para ali serem redesenhados. 

No canteiro, onde as condições de trabalhos são mais adversas, 
era realizada apenas a montagem do edifício. Todas as demais ope-
rações de produção que requeriam maior precisão e esmero técnico 
eram feitas na fábrica. Muitas vezes a estrutura era montada e testada 
na fábrica e remontada no canteiro, para que fossem minimizadas as 
imprecisões. A montagem do edifício como um todo era compreendi-
da pelos operários. O controle de qualidade das peças, seus encaixes, 
seu acabamento, podia contar com o rigor da produção industrial; o 
desperdício era mínimo e o dimensionamento das peças primava pela 
economia, leveza sem, todavia, negligenciar a durabilidade e facilidade 
de manutenção.

O sistema modular, tanto na composição das pequenas peças, como 
na criação dos maiores vãos, garantia a possibilidade de ampliação do 
hospital. Adotou-se no Centro Internacional Sarah de Neurorreabilitação 
e Neurociência do Rio de Janeiro uma modulação constante entre pilares 
de 12,5 m. Uma parte dos elementos (pilares, sheds, telhas, cobertu-
ra, calhas, vigas calhas, esquadrias, estruturas treliçadas) foi feita em 
elementos metálicos; a outra (lajes, divisórias de paredes, galerias de 
manutenção), em argamassa armada. A versatilidade das peças constru-
tivas faz com que uma mesma peça assuma várias posições e funções, 
assim como o mesmo perfil sirva a carregamentos similares. 

O cuidado com a concepção arquitetônica se estende ao projeto 
paisagístico, parte integrante do bem-estar dos usuários do hospital, 
sendo condicionante essencial na mitigação das altas temperaturas 
brasileiras. Este diálogo também se dá com o projeto de montagem do 
edifício. Findos as fundações e os pilares, com suas respectivas amar-
rações e contraventamentos, o edifício recebe a cobertura, para que os 
operários trabalhem protegidos do sol, do calor, dos ventos e da chuva.

O Centro de Tecnologia da Rede Sarah (CTRS) constituiu a mais 
completa experiência da junção entre projeto, fabricação e obra. 
Municiada de centrais de produção de peças em argamassa armada, 
em metalurgia pesada e metalurgia leve, componentes de plástico, fi-
bra de vidro, máquinas de pintura, um setor de resolução de engenha-
ria mecânica, além do escritório de arquitetura devidamente assesso-
rado por engenheiros de estrutura, de hidráulica, elétrica, eletrônica, 
consultores de conforto e demais áreas que se fizessem necessárias 
para solver questões urbanas e construtivas, contava também com um 

grupo fixo de desenhistas e maquetistas, e os grupos que operavam 
a fábrica nos seus diversos setores. O conjunto deste pessoal estava 
envolvido em todos os trabalhos nos quais o Centro de Tecnologia 
atuava. O operário da fábrica recebia o treinamento e a prática em 
todos os setores, até se tornarem operários plenos, capazes de atuar 
em qualquer seção da fábrica e do canteiro de obra onde se monta e 
se implanta o edifício. 

Trata-se de uma experiência de excelência tecnológica nacional. 
Hoje, depois da morte de seu criador e gestor, a fábrica segue seu 
trabalho, mas em ritmo reduzido, pois faz apenas a manutenção dos 
edifícios fabricados – a manutenção é compromisso que deve ser 
observado em todas as obras públicas. A adoção de certos materiais 
construtivos e certos fornecedores muitas vezes não prevê a reposição 
de peças e o cuidado com a aparência e a integralidade do prédio.

Originalmente capaz de projetar, produzir e construir qualquer 
tipo de edifício e equipamento urbano, esta autarquia teve seu escopo 
de trabalho reduzido por pressão das demais construtoras, que não 
conseguiam competir com seus orçamentos. A partir do ano de 2002, 
ela foi forçada a assinar um termo de redução do seu escopo de traba-
lho e seguiu projetando, fabricando e construindo apenas os edifícios 
da Rede Sarah Kubistchek. 

O segundo edifício analisado pelo grupo de pesquisa foi o 
Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A 
ampliação do Aeroporto já estava prevista desde as duas últimas dé-
cadas do século XX – o escritório Figueiredo Ferraz já havia desenvol-
vido um projeto para o que seria o Terminal 3, o qual foi engavetado.

Em 2009, quando o cliente ainda era a Infraero, o Consórcio MAG 
vence a concorrência para o projeto da ampliação do aeroporto e, em 
2010, o escritório de arquitetura Biselli + Katchborian começou a de-
senvolver o projeto que chegou a um avançado grau de detalhamento 
arquitetônico, já em consonância com os projetos de estrutura, funda-
ção, hidráulica, elétrica, luninotécnica e ar condicionado – o que seria 
um projeto básico completo, rumando para um projeto executivo.

Em 2011, a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) passa a 
liderar o processo de ampliação do Aeroporto e o escritório Biselli + 
Katchboriané afastado, e seu projeto, engavetado. O edifício passa da 
categoria A, segundo os parâmetros da Infraero, para a categoria C, 
segundo os parâmetros do novo edital lançado pela ANAC.A simpli-
ficação dos requisitos é justificada devido à urgência de se ampliar o 
aeroporto diante da proximidade da Copa do Mundo de 2016. 

Ganham o novo edital o grupo brasileiro Investimentos e 
Participações em Infraestrutura S.A. (INVEPAR), consorciado a um 
grupo sul-africano Airports Company South Africa (ACSA). Devido 
ao curto prazo, a obra é gestada em regime diferenciado de contrata-
ção, tentativa de flexibilizar a lei nº 8666/93 mediante o cronograma 
das obras da Copa e do Programa de Aceleração do Crescimento. A 
novidade é que se passa a permitir a contratação integrada de projeto 
e obra ao mesmo tempo.

A construtora e empreiteira OAS é escolhida para ser a autora 
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e a responsável pelo projeto do Terminal 3. A partir daí, a OAS pas-
sa a contratar as demais equipes, inclusive a equipe de projeto. A 
ENGECORPS – empresa de engenharia construtiva brasileira, funda-
da em 1990 – juntamente com o grupo TYPSA – conjunto espanhol 
de empresas independentes de consultoria em arquitetura, enge-
nharia civil, indústria, energia e ambiente, fundado em 1936 – foi o 
escritório que desenvolveu o projeto de arquitetura do Terminal 3. A 
ENGECORPS também projetou a estrutura, as fundações, a rede de 
drenagem, a pavimentação e as instalações hidráulicas e elétricas 
do Terminal 3. O arquiteto que projetou o Terminal 3 passou a figurar 
como funcionário da ENGECORPS, concebendo o projeto e gerindo 
o canteiro, o detalhamento do projeto e o acompanhamento da obra. 
O tempo entre conceber e construir o edifício, todavia, ficou restrito. 
A compatibilização entre todos os projetos, no sistema de fast-track, 
durou três meses e foi feita em três etapas pelo escritório contratado. 

O fast-track impôs a compressão do cronograma do projeto em 
todas as suas etapas, o que alterou toda a sequência entre o planejado 
e o executável: as fases ficaram sobrepostas. A concepção dos espa-
ços, o planejamento de sua construção, a especificação dos materiais 
construtivos, a organização do canteiro e a contratação da mão de 
obra foram feitos paralelamente. 

Para que esse sistema se dê de forma sincronizada e com um 
número reduzido de ruídos e perdas, faz-se necessária uma consolida-
da competência técnica, um aperfeiçoado respaldo tecnológico e um 
procedimento aprimorado entre os profissionais de todas as equi-
pes – tanto as ligadas à concepção quanto às equipes ligadas à obra. 
Começa-se a intuir, dentro da pesquisa, que um CTRS já experimen-
tava o fast-track, municiado, contudo, dos pré-requisitos necessários 
para o procedimento de ritmo acelerado.

No caso do projeto e obra dos 192.000m2 do Terminal 3 do ae-
roporto de Guarulhos, distribuídos em seis andares, as consultorias, 
assim como os fornecedores de material construtivo e equipamen-
tos,2 só conheceram o projeto, quando este já era obra, a qual, devido 

2 Construção: OAS; projeto de fundações, estruturas, drenagem, 
pavimentação, arquitetura e instalações: ENGECORPS/Grupo 
TYPSA; viaduto: Enescil; edifício-garagem: GTP Projetos; 
consultoria de impermeabilização: Proassp; consultoria de 
acústica: Akkerman Projetos Acústicos; consultoria de granito: 
Lithotec; consultoria de alvenaria: Consultest; consultoria e 
instaladora de combate a incêndio: Henre/Techsteel; projeto de 
fabricação da fachada: Crescêncio Petrucci/QMD Consultoria; 
projeto de fabricação da estrutura metálica: Tal Projecto (SP 
Project)/WRS/NSG/ Kurkdjian & Fruchtengarten Engenheiros 
Associados; estruturas pré-fabricadas: Kingstone/T&A/CPI 
Engenharia/Ibpre/Lajeal; estruturas metálicas: CPC/Brafer/
Tibre; vidros: Glassec; revestimentos: Portinari/Eliane/ Portobello; 
ar-condicionado: Heating Cooling; Sistema de bagagem: 

ao compromisso assumido de estar pronta para a Copa do mundo 
de 2014, teve apenas um ano e nove meses para ser executada e 
concluída. 

Andrei Almeida, arquiteto integrante do escritório ENGECORPS 
e que esteve à frente da obra, herdou um edifício já começado. O 
terreno que haveria de receber o projeto do escritório do arquiteto 
Mário Biselli já havia recebido o pátio terraplenado da pista de pouso 
e o contorno do então edifício em forma de T. O projeto teve que se 
adequar não apenas a esse traçado, mas também ao tratamento que 
havia sido feito, desde o regime militar, para sanar o solo mole. As no-
vas fundações, feitas com estacas de tipo hélice contínua, tiveram que 
penetrar, em alguns pontos, os cinco primeiros metros de rachão que 
cobriam o terreno, e seguir perfurando-o por mais vinte metros.

A urgência da obra exigiu a adoção de peças pré-fabricadas em 
concreto armado e em metal, mas o projeto não gerou uma uniformi-
dade de peças que facilitassem a construção. Seus detalhes formais 
requisitaram a adoção de vários tipos de pilares e vigas. A própria 
modulação de 9 x 9 m não contou com peças de prateleira, tampouco 
foi adotada ao longo de todo o edifício. Detalhes como a conexão viga/
pilar, raciocínio primário na concepção de qualquer edifício que adote 
um sistema de pré-fabricação, não puderam ser replicados diante da 
complexidade formal do projeto. Andrei Almeida, em entrevista dada 
à equipe de pesquisa, afirma que se uma mesma peça de concreto 
armado foi utilizada seis vezes, foi muito (ALMEIDA, 2016). Convém 
notar que, num sistema de pré-moldados de qualquer material cons-
trutivo que necessite de forma, uma peça pré-fabricada é economi-
camente justificável quando ela se repete ao menos cem vezes. Esta 
repetição passa a justificar a fabricação de uma nova forma, peça sine 
qua non da lógica dos pré-moldados. 

O tempo exíguo na construção do Terminal 3 também fez com 
que fossem adotados vários fornecedores de um mesmo material.  
Por mais que os fabricantes sigam certificações e normas construti-
vas, seus produtos raramente seguem as mesmas dimensões, o que 
gera uma série de problemas de compatibilização dimensional nas pa-
ginações de revestimentos e peças de cobertura. Nas visitas técnicas 
que a equipe de pesquisa fez ao Terminal 3, foi observada a presença 
excessiva de mastiques nas vedações entre as peças de cobertura, 
fornecidas por dois fabricantes distintos. Certamente isso significará 
um trabalho constante de manutenção.

A urgência gerou, ironicamente, uma quantidade excessiva de 
desenhos para que fossem executadas as obras. Foram produzidas, 

Vanderlande; Esteiras rolantes: ThyssenKrupp; elevadores: Otis; 
claraboias: Exuvent; cobertura: Bemo; canaletas de drenagem: 
Ulma; impermeabilização: ITS/Radcon; portas automáticas: 
Dorma; perfis de alumínio: Alcoa/Olgacolor/CDA; painéis 
de alumínio composto: Alucomaxx/Projeto Alumínio; painéis 
termoisolantes: Isoeste; caixilhos de fachada: Consórcio Italux.
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segundo informação do arquiteto, quase seis mil pranchas. Esta 
quantidade de pranchas não permitiu a compreensão das informações 
por parte de todos os responsáveis pelas várias frentes de trabalho, e 
muitos desenhos não foram respeitados. 

Houve um uso excessivo de revestimentos. A grande maioria era 
feita de alumínio, em chapas lisas ou perfuradas, cobrindo as paredes 
como painéis, os pilares como envelopes e as lajes como forros, sem 
se ater ao balanço energético que é usar o alumínio como revestimen-
to e não como possível estrutura (caso de esquadrias e mobiliário). A 
adoção excessiva de revestimentos indica um esmorecimento no rigor 
do acabamento na execução da obra, em que as imperfeições serão 
cobertas porque revestidas. 

Com exceção dos trabalhadores que operaram os maquinários, 
o canteiro de obra do Terminal 3 contou com uma mão de obra não 
qualificada, o que penalizou o projeto e a obra. Almeida relatou que, 
por vezes, soluções construtivas mais modernas e ágeis não foram 
adotadas em razão do excesso de mão de obra; havia o cuidado de não 
deixar os trabalhadores ociosos, com o receio de que isso pudesse ge-
rar reivindicações e atrasos no cronograma da obra (ALMEIDA, 2016).

O cronograma levou a construtora a terceirizar várias empresas de 
hidráulica, elétrica, revestimentos, ar-condicionado, esquadrias, assim 
como várias equipes de mão de obra. Afinar todos os atores, que não 
trabalharam juntos anteriormente, foi um dos desafios a ser enfrentado 
pelo gestor da obra, Agravando ainda mais a gestão de qualidade do 
canteiro, o contrato que a ANAC fez com a ENGECORPS dizia respeito 
apenas à produção do projeto. Ainda que o escritório tivesse montado 
uma unidade de projeto dentro da obra – para que as partes não total-
mente projetadas ou as que sofreram mudanças ao longo da execução 
da obra fossem ali desenhadas ou redesenhadas, evitando assim que 
os erros fossem ainda mais numerosos –, a ENGECORPS não pôde 
assumir o acompanhamento técnico da obra, instância de responsa-
bilidade da construtora OAS. Com isto, vários detalhes arquitetônicos 
não foram executados, e muitas mudanças de conexões entre peças 
construtivas, arremates e especificações de materiais foram feitas 
pela construtora sem o aval do arquiteto – algumas dessas mudanças, 
inclusive,geraram e gerarão problemas de desempenho e manutenção.

A falta de visão global tanto por parte dos operários quanto das 
empresas prestadoras de serviço exige um cuidado redobrado da 
construtora e do arquiteto, que, neste caso de exceção, pôde acompa-
nhar a obra.

Um dos itens mais importantes na construção de um edifício diz 
respeito ao número de operários necessários para realizá-lo, e aí vale 
comentar o que significa o trabalhador da construção civil no Brasil. 

Cerca de oito milhões de brasileiros, ou seja, cerca de dez por 
cento da força de trabalho do Brasil, é formada por operários da 
construção civil. Em sua maioria, trata-se de analfabetos funcionais, e 
boa parte desse grande contingente “navega” pelo território nacional à 
procura de trabalho. Sem qualificação, eles são assimilados na cons-
trução civil como peões, carregadores de areia, sacos de cimento e 

entulho, e vão adquirindo experiência em cima de uma matriz constru-
tiva que pouco ou nada investe em sua formação como mão de obra 
qualificada, mesmo para realizar as tarefas essenciais da construção, 
ou seja, saber construir com nível, prumo e esquadro. 

A formação desse trabalhador permitiria que ele distinguisse as 
quantificações e qualificações dos materiais construtivos; lesse os 
desenhos que compõem o projeto completo; soubesse construir um 
ângulo que não fosse reto; construir uma curva; resolver técnica e 
construtivamente uma drenagem; prover as superfícies de estanquei-
dade; identificar pontes térmicas; prever as operações antes de execu-
tá-las; reduzir o desperdício; soubesse o comportamento dos materiais 
construtivos, respeitando seu tempo de cura; dominasse o saber-fa-
zer e, mais, entendesse o porquê fazer em cada operação de obra. A 
transformação deste potencial exército de construtores em artífices da 
construção poderia alimentar a execução não apenas dos edifícios que 
se utilizassem das técnicas mais industrializadas e avançadas, como 
também das técnicas mais tradicionais em suas resoluções.

Não é difícil o treinamento desta mão de obra. Construir, embora 
guarde seu saber específico, com raras exceções, não ultrapassa a 
aritmética básica e a geometria euclidiana, a química do experimento 
e da bula dos materiais, a estática e a mecânica básicas. E quando se 
trata de qualificar essa mesma mão de obra para a lógica da indus-
trialização, a formação é ainda mais fácil, pois a leitura das partes e do 
todo é mais imediata.

Os trabalhos de ampliação do Aeroporto Internacional de 
Guarulhos contaram com 4.500 trabalhadores. O fato de haver tantos 
operários não tornou a obra mais rápida, como era de se esperar, 
dado à dificuldade de ordenar este contingente, que necessitava de 
supervisão constante, devido àsua pouca formação técnica. A não 
qualificação de mão de obra gera uma cascata de fiscais, que oneram 
o quadro e não participam diretamente da construção. Um operário 
bem formado responde pelo que faz;tanto é assim, que a obra do 
Centro Internacional Sarah de Neurorreabilitação e Neurociência do 
Rio de Janeiro utilizou apenas 500 operários – incluídos nesse número 
os operários da fábrica e do canteiro. 

Levando-se em conta que o Terminal 3, em que aritmeticamente 
cada funcionário seria responsável por 43 m2 de obra construída, o 
Centro Internacional Sarah de Neurorreabilitação e Neurociência 
do Rio de Janeiro necessitaria de 2.236 operários para realizar, em 
canteiro, os seus 52.000 m2, em vez dos 500 funcionários com o ade-
quado treinamento e comprometimento. Outro ponto é que o sistema 
de pré-fabricação adotado no Terminal 3 não possibilitou a adoção 
de uma lógica construtiva ágil, já que a modulação adotada, 9 x 9 m, 
não permitiu trabalhar com as vigas e lajes do mercado. Apenas esta 
informação já teria mudado a concepção do projeto arquitetônico.

A quantidade de desenhos (na ordem de 6.000 pranchas, que ti-
veram que ser feitas na Espanha e enviadas para impressão no Brasil) 
evidencia que não se concebeu um sistema construtivo claro e de fácil 
montagem. Uma planta de repetição modular, como é a do Terminal 3, 
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abrigou um número de exceções de conexões estruturais entre peças, 
que provavelmente não seriam necessárias se o sistema construtivo 
tivesse sido previamente concebido, verificado e aperfeiçoado.

Um dos trabalhos de pesquisa foi a leitura de cerca de 200 pran-
chas, gentilmente cedidas por Andrei Almeida, sob a autorização da 
Construtora OAS. Muito interessante notar que as notações de cotas, 
por vezes, não facilitavam a execução da obra; um simples exemplo 
pode explicitar problemas enfrentados no canteiro. A colocação de um 
forro sob uma laje era cotada do piso ao forro. Ora, quem iria instalar o 
forro estaria muito mais próximo da laje, a cota mais fácil de ser utili-
zada sendo aquela que mede a distância entre a parte inferior da laje e 
o forro. Esse tipo de equívoco, dentre outros, evidenciava o quanto os 
desenhistas do projeto também padeciam de discernimento diante da 
distância entre o projeto e a execução da obra. 

Para prosseguir com a comparação, o Centro Internacional Sarah 
de Neurorreabilitação e Neurociência do Rio de Janeiro foi totalmente 
construído com 400 pranchas, impressas em formato A1. Os dese-
nhos que iam à obra eram acompanhados por esquemas de monta-
gem e tabelas de controle das peças.

Com relação ao uso demão de obra por metro quadrado de área 
construída, também é possível relacionar, adotando-se novamen-
te uma hipótese aritmética, a quantidade de metros quadrados de 
obra construída pelo número de pranchas de desenho. No Terminal 
3 a razão é de 32m2 por prancha. No Centro Internacional Sarah de 
Neurorreabilitação e Neurociência do Rio de Janeiro esta razão é de 
130 m2 por prancha (a mesma proporção do Terminal 3 necessitaria 
de 1625 pranchas para o projeto executivo do Centro, em vez das 400 
pranchas efetivamente geradas e utilizadas).

Diante de organizações mais precisas de projeto, produção e obra, 
é possível assumir prazos mais exíguos de execução. Sem essa orga-
nização, a obra, por mais que adote materiais e técnicas construtivas 
modernas, guardará falhas humanas, técnicas e de demonstração de 
custos. 

Normalmente, trabalhar diante das urgências é uma porta aberta 
para a ineficiência, o superfaturamento e a adoção de mão de obra 
pouco reconhecida e sujeita à condições de escravidão, o que leva a 
flagrantes de trabalhos como o que aconteceu com os 111 trabalhado-
res da OAS, em setembro de 2013 – algo frequentemente visto nas 
grandes obras nacionais.

Outro pormenor merece ser citado no caso da OAS: ela faz parte 
do consórcio que gere e administra o aeroporto, ou seja, ela também 
é o cliente. Ela foi simultaneamente contratada pelo Estado como a 
construtora e gerenciadora, e ela mesma contratou a empresa para ser 
fiscal de sua própria obra – cliente, construtora e fiscal são o mesmo 
ator. Dificilmente, a não ser por uma ação externa de fiscalização, os 
erros poderão ser eliminados, assim como a superação da exploração 
do trabalhador poderá ser realizada.

Reunir um grupo de jovens estudantes para assistir aos bas-
tidores da construção do que poderia vir a ser seu próprio projeto 

arquitetônico foi o desafio maior desta jornada. A comparação entre 
uma obra penalizada pelo Ministério Público por abrigar trabalho 
análogo ao trabalho escravo e uma obra onde o ser humano é o foco 
de toda a cadeia produtiva, desde seus primeiros esboços até a ma-
nutenção do bem produzido,tendo como parâmetros um arcabouço 
técnico, social e econômico, visa eleger o exemplo como o maior bem 
pedagógico. 

Fruto desta comparação, além do aprendizado inerente ao estudo 
de ambas as obras, esboça-se uma conclusão já desenhada ao longo 
deste artigo. As fábricas montadas pelo arquiteto João Filgueiras Lima 
já operavam em fast-track! Ele já começava uma obra antes mesmo 
que todos os projetos estivessem concluídos e compatibilizados entre 
si. Isto se dava porque todo o sistema construtivo já havia sido con-
cebido e verificado em conversão direta e recíproca com os projetos 
espaciais e suas variações, porque havia uma fábrica que construía 
protótipos que tinham no canteiro a confirmação e aperfeiçoamento 
de suas propostas, porque a concepção espacial já vinha respaldada 
pela capacidade construtiva. 

Não adianta importar sistemas de rapidez de obras, como o 
fast-track se não temos a postos todas as competências necessárias 
a um trabalho de concepção e execução sincronizados. Este estudo 
apenas confirma que não podemos, mais uma vez, ignorar, ou pior, 
sucatear, a experiência técnica e civilizatória que representa o Centro 
de Tecnologia da Rede Sarah, sob pena de banalizarmos a recorrência 
de casos de violação dos direitos humanos, não apenas na construção 
civil, mas em tantos segmentos da sociedade. 

Com esta pesquisa, propõe-se ao Ministério Público, que uma das 
melhores utilizações das verbas advindas dos Termos de Ajustamento 
de Conduta é o empenho de esforços na formação técnica e humana 
dos nossos jovens e no aperfeiçoamento técnico e humano das nossas 
populações obreiras. 
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— Eficiência energética – adequação do edifício ao clima
— Comprometimento na manutenção do edifício
— Peças orquestradas entre si
— Previsão de custo
— Transparência de todo o processo
— Noção da totalidade
— Controle de qualidade dos componentes e do todo
— Aperfeiçoamento do processo produtivo
— Treinamento da mão de obra

— Energy Efficient – building suitability to the climate
— Commitment to the maintenance of the building
— Orchestrated pieces together
— Cost estimates
— Transparency throughout the process
— A notion of the totality
— Quality control of components and the whole
— Improvement of production
— Work training

— Conforto térmico oneroso
— Manutenção limitada aos prazos de garantia
— Incompatibilidade de peças construtivas e estruturais
— Custo flutuante e impreciso
— Opacidade
— Imprevisibilidade programada
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— Costly thermal comfort
— Limited maintenance to warranty periods
— Incompatibilty of structural parts and structure
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— Opacity
— Scheduled unpredictability
— Difficulty in making construction parts compatible
— Pressure from suppliers on design decisions
— Outsourcing – risk of injury or job loss for workers
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pAisAgismO
LANDSCAPING

pAisAgismO
LANDSCAPING

vedAçãO
FENCING

vedAçãO
FENCING

cOBeRtuRA
ROOF

cOBeRtuRA
ROOF

lAjes
SLAbS

lAjes
SLAbS

fundAçãO
FOuNDAtION

fundAçãO
FOuNDAtION

pilARes e vigAs
PILARS AND bEAMS

pilARes e vigAs
PILARS AND bEAMS

infRAestRutuRA
INFRAStRuCtuRE

infRAestRutuRA
INFRAStRuCtuRE

cAnteiRO
CONStRuCtION SItE

cAnteiRO
CONStRuCtION SItE

fundação em 
concreto armado
foundation of 
reinforced concrete
2,20 x 2,20 m
12,100 kg

brise em alumínio
aluminum brise
peças de/ parts of 0,60 x 2,10 m
25 kg
sem revestimento / uncoated

sistema de infraestrutura 
integrado ao desenho das 
placas de vedação 
e de fácil manutenção 
infrastructure system 
integrated with the design 
of Polish seals and easy 
to maintain

ctrs – escola 
treinamento da mão de 
obra no canteiro
ctrs – school
construction training 
on site

vigas metálicas 
desenvolvidas 
para serem transportadas 
por pessoas 
metal beams designed to be 
transported by people

paisagismo 
integrado
integrated 
landscaping

viga metálica treliçada
lattice girder
1,50 x 60 x 0,25 m
50,625 kg

viga protendida
prestressed beam
1,20 x 20 x 0,80 m
48,000 kg

sistema de infraestrutura 
entre o pilar e revestimen-
to em chapa de alumínio 
difícil manutenção
infrastructure system 
between the pillar
and coating in aluminum 
plates
maintenance difficult 
 

paisagismo pensado 
posteriormente 
à conclusão da obra
landscaping thought out later
after the conclusion of the 
work

trabalhadores expostos 
as intempéries e alienados 
no canteiro de obras
workers exposed to all 
weather conditions
and alienated on the 
construction site

pilar em concreto armado 
moldado in loco
reinforced concrete pillars
molded on site

telha zipada importada 
e de difícil manutenção
imported zipped tile
and difficult to maintain

cobertura montada por 
3 empresas distintas
excesso de elementos de 
ajustes
difícil compatibilização
roof fabricated by 3 
different companies
excess of elements adjusted
difficult compatibility

cobertura 
montada in loco
roof asembled locally
peças de / parts of 0,46 x 16 m
560 kg
sem revestimento / uncoated

laje em argamassa armada
slabs in reinforced mortar
2,90 x 2,50 x 0,025 m
48 kg
sem revestimento / uncoated

estaca profunda 
tipo hélice contínua
deep post shaped like a 
continuous helix
0,80 x 1,00 x 25 m
56,000 kg

painel de vidro duplo
double paned glass
placas de / parts sized 1,45 x 3,00 m
330 kg

bloco de concreto
construção lenta 
e canteiro sujo
concrete block slow 
construction time and 
dirty construction site

lajes moldadas 
e concretadas in loco 
processo lento e oneroso
aumento do tempo da obra
concrete slabs molded 
on site slow and costly 
process increase in 
construction time

painel duplo em argamassa armada
double panel in reinforced mortar 
0,625 x 2,50 x 0,025 m
12 kg
sem revestimento / uncoated

painel em argamassa armada
panel in reinforced mortar
0,625 x 1,25 x 0,025 m
6 kg
sem revestimento / uncoated

pilares de aço em 
placas soldadas 
e dobradas
sheet steel pillars 
welded and folded
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Área do Terreno/Land Area: 
80.000 m²
Área Construída/Built Area: 
52.000 m²

projeto e coordenação 
técnica/technical Design 
and Coordination
JOãO FILGUEIRAS LIMA 
- LELÉ

pré-moldados/precast
TOMAz BACELAR

Obras de Arte/Works of art
ATHOS BULCãO
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on desiGn and 
construction

Designing a building consists of establishing a dialog with form, with 
a society’s wishes regarding use and fruition, with the state of techni-
cal and scientific knowledge of the day, with the environment that will 
surround the building in its biological, physical, and chemical interfac-
es, with the availability of construction materials, with the cost that 
each spatial decision represents for those paying the bills and, last 
but not least, with the labor profile of the actual builder. These oper-
ations are present, and they synthesize a great deal of the architect’s 
social function.

Moreover, in order for it to be executed, a project depends on the 
existence of political, social, and economic will, and it can only be exe-
cuted, without financial and technical setbacks, when it complies with 
technical and scientific knowledge and is verified to be compatible with 
all relevant knowledge. Constructing a building consists of defending 
its project, which needs to be duly idealized and quantified, vis-à-vis 
the various elements of society.

The project is the basic element for any conscious act of transfor-
mation. Although both design and construction pertain to the same 
object—the building—, this article aims at exposing some of the gaps 
that arise when the construction process predates the act of design-
ing. The act of designing such structures as hospitals, sidewalks, 

os diagramas Hospital Rede Sarah — Rio e Terminal 3 Aeroporto Guarulhos produzidos por 
Guilherme Pardini a partir das pesquisas de iniciação científica desenvolvidas na escola 
da cidade, no âmbito do Projeto contracondutas:
The Hospital Rede Sarah — Rio and Terminal 3 Aeroporto Guarulhos diagrams produced by 
Guilherme Pardini based on the Undergraduate Research Program developed at Escola da 
Cidade within the framework of the Counter-Conducts Project:

desconstruindo o canteiro: o caso do terminal 3 – aeroporto de Guarulhos. 
Deconstructing the Construction Site: The Case of Terminal 3—Guarulhos Airport. 
docentes/Teachers: anália amorim, Valdemir lucio rosa. 
discentes/ Students: stela mori neri silva, rafaella luppino

análise crítica da Pré-Fabricação e seus canteiros de obra – os casos do terminal 3 
do aeroporto de Guarulhos e do centro internacional sarah de neurorreabilitação e 
neurociências (rj).
Critical analysis of Prefabrication and their construction sites—The cases of Guarulhos 
Airport Terminal 3 and the SARAH International Center for Neurorehabilitation and 
Neurosciences (RJ). 
docentes/Teachers: Valdemir lucio rosa, anália amorim. 
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harbors, highways, schools, residential complexes, plazas, etc., re-
gardless of their potential for social and economic transformation, 
how much both established and yet to be established knowledge they 
might require or their inclusion in a given city’s list of demands, they 
represent no more than 1% of the economic value of each built project. 
The economic value of the construction, in turn, can be forecast, with 
some leeway for adjustment, by way of the complete building project 
which includes the plans for its construction. It is in the complete 
building project, currently known as an executive project, that all 
architectural decisions have to made coherent with projects related to 
structure, foundation, landscaping, lighting, and acoustic comfort, as 
well as with the projects for hydraulic, electrical and electronic instal-
lations, artificial and natural ventilation, fire prevention and security... 
And the other way around is also true: the various projects are devel-
oped and verified so as to be compatible with the architectural project, 
from which decisions related to shape and construction originate in 
many instances.

This important element—the complete building project—also 
complies with the requirements determined by the official city, state, 
and federal approval agencies. The project includes the proposal’s full 
description, the specification of construction materials and necessary 
equipment, accounting for manufacturing norms and information about 
use and obsolescence. The project also contemplates the actual partic-
ipation of the workforce, presents spreadsheets with costs as well as 
outlay schedules. Once ready, the complete building project acts as a 
guide for the construction and the basis for cost control.

It must be stressed, once again, that the knowledge produced and 
expressed in the complete building project amounts to less than 1% of 
the economic value of each construction. There are, however, factors 
that interfere with an accurate estimate of the value of a given con-
struction: wheeling and dealing that is in itself extraneous to the act of 
design and construction; little or no investment in research to back up 
technical decisions; little economic investment in creating compatibility 
between all the elements that make up the executive project; linking 
the act of construction to preexisting commissions and technical re-
serves offered by suppliers and manufacturers of construction materi-
als and building techniques, among others.

In short, if the development stage of the conception project is 
incomplete or distorted in its technical and ethical coherence, the 
economic value of the construction becomes unclear and, more often 
than not, assumes a proportion significantly higher than the value of 
the construction as estimated by the project. In addition, this sort of 
conduct clouds transparency in the disclosure of expenses generates 
inaccurate spreadsheets and compromises the technical and aesthetic 
quality of the executed work; furthermore, it maximizes the economic 
value, and generally jeopardizes cost estimates related to the building’s 
future maintenance.

When dealing with constructions of public interest—such as facili-
ties, infrastructure projects or housing in large quantity—, the estimate 

of costs to be assumed by public coffers, as well as transparency in the 
act of building, must be duly observed and demanded. These construc-
tion works and arrangements must be part of a nonpartisan develop-
ment plan to be implemented independently of political leadership. The 
timing of public projects in relation to the tenure of city council mem-
bers, mayors and presidents has led us to adopt a different logic in the 
execution of the work, one based on urgency. Buildings started to be 
constructed before the conclusion of their complete projects and, often 
enough, this political urgency demands that the project be completed 
before the adequate time for proper study, research, and development.

Another fact must be highlighted: the architect—the author of the 
project and the individual who potentially knows the whole and not only 
the parts—has been removed, not only from the construction site, but 
from the development of the executive project, which has been handed 
over to construction and management companies with the implemen-
tation of Law nº 8666/93. Since then, project management companies 
have become prominent. Their role is to adjust and adapt projects in 
order to comply with pressure exercised by the market, by the es-
tablished deadline, and by the political and financial scenarios. Such 
institutions carry out constructions according to projects generated 
as work proceeds, facing pressure imposed by construction materi-
al suppliers and by the urgency established by inaugurations, often 
having to struggle with necessary authorizations issued by competent 
agencies. There are actually two different spheres, at times unified, 
neither of which has a creative hand in the project and both of which 
act as overseers, enforcing deadlines and delegating tasks without 
having taken part in the creation and the verification of the idea. Hence, 
the architect, the one who creates the project, no longer enjoys the 
profession’s prerogative, that is, to conceive of the whole, organizing 
and harmonizing the knowledge therein involved. Thus generated and 
ill-conceived, the project becomes an element without an author and 
transparent guidelines.

This modus operandi, adopted in several large-scale national con-
struction initiatives, designated “Design and Build,” came to Brazil by 
means of an American model from the 1980s, when the Brazilian state 
lost its technical staff within public agencies responsible for projects 
and construction. It was at that time that project management compa-
nies appeared. This procedure is also known as “fast-tracking,” a work 
method that increases the risk that projects be composed of mutually 
incompatible knowledge, thus turning them into elements that are 
poorly detailed and difficult to monitor. 

The fact is that the state, deprived of its technical staff, is no longer 
capable of understanding the technical and economic specifics of the 
works it commissions, and is left to depend entirely on external, private, 
technical staff. Following the dismantling of the state’s technical staff, 
which intensified during the crisis in Brazil in the 1980s and which 
remains ongoing, construction companies were themselves disman-
tled. This was the result of the crisis that began in 2014, with operation 
Lava Jato, when construction companies became the subjects of legal 
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proceedings which prevent them from being hired by public agencies. 
Consequently, these companies have lost their prerogatives and are 
being replaced by international developers, which have gradually been 
establishing themselves in this country. It should be noted that one 
of the aggravating factors in this situation, which has not yet to been 
fully evaluated, stems from the incipience of foreign professionals—
American, Asian and European—toward Brazilian culture and technical 
knowledge in a country of tropical lands and a climate that is continen-
tal and diverse.

In this scenario, the chance to study and teach the subject “On 
Design and Construction” to architecture undergraduate students 
came about on the occasion of an agreement established between 
the Public Ministry of Labor of Guarulhos and the Escola da Cidade 
Association (a private, non-profit institution that promotes teaching, re-
search, and outreach activities of public interest). The aforementioned 
agreement proposes that the Association, by way of its faculty and 
student body, along with society at large, come up with ways to spend 
part of the funds drawn from the Term of Adjustment of Conduct 
(TAC) in order to enable means for promoting educational actions. This 
undertaking has spun off into various fronts of study and expression, 
including the selection of four students from the Escola da Cidade 
Architecture and Urbanism program who were interested in analyzing 
issues related to the construction industry, the work conditions of man-
ual laborers on public construction projects and how these facts were 
reflected in the design of the architectural and urban project.

The Term of Adjustment of Conduct in question referred to the 
penalty imposed on the developer OAS in September of 2013 for having 
been caught subjecting their workers to slave labor conditions in the con-
struction of Terminal 3 of São Paulo International Airport in Guarulhos.

This article attempts to analyze the project and the construction 
of Terminal 3, comparing them with those of the Sarah International 
Center for Neurorehabilitation and Neuroscience of Rio de Janeiro, 
which was also a public project, built by the Sarah Network Technology 
Center (CTRS). Conducted over a nine-month period (May, 2016 to 
January, 2017), the research focused on a comparative study of the two 
architectural projects—in terms of technological conception and its 
connection with the execution of each of the two buildings—and the 
two construction sites. We were dealing with two public buildings (an 
airport and a hospital), and the choice of the objects was due to the 
perceived differences between the two.

In the case of the Sarah International Center for 
Neurorehabilitation and Neuroscience of Rio de Janeiro, the author of 
the complete building project—architect João Filgueiras Lima (Lelé)—
was responsible for the project’s full execution, acting as technical 
coordinator. The staff involved in the project oversaw the work be-
ing done and was in charge of technical and building actions.1 The 

1 Project and technical coordination: João Filgueiras Lima; 

hospital contains a constructed area of 52,000 m2, executed using 
precast materials fully manufactured at the Sarah Network Technology 
Center (CTRS), a plant set up under the aforementioned architect’s 
conception and execution. The CTRS was in charge of construction 
and is currently in charge of the building’s maintenance. The most 
significant distinguishing element in João Filgueiras Lima’s method 
is that the entire construction process is contemplated from the very 
first sketches: all conceived forms comply with modular systems that 
dictate the specification of all parts, their quantification, the reason for 
their mass production, their weight and, consequently, the means by 
which they will be stored at the plant, packed and transported to the 
construction site, how (and whether) they will be kept at the site, as 
well as what equipment and operations are necessary for their instal-
lation. The human being has always been a primordial element in the 
development of his projects. The type of building, as well as the quality 
and the quantity of the manpower, influenced the weight of the parts 
and the arrangement of the created spaces, both in the various facto-
ries of precast materials that Lima set up throughout his life and each 
construction site he has ever worked on. If the buildings had to be 
erected with the aid of cranes or similar machinery, the project and the 
construction logic would follow a certain path; if they had to be erect-
ed by human beings, the design of the piece would follow a different 
path, one that would favor less weight, the dimension of the parts and 
a given determination of the spatial and construction module. Lima’s 
team was formed by all the professionals involved in the conception, 
the manufacturing, and the erection of the buildings, and, in order for 
this organization to take place, it was necessary for all employees to 
be familiar with the highest possible number of operations and to have 
technical and professional training. The CTRS, much like the construc-
tion site itself, functioned like a school of technical refinement in terms 
of architecture and civil engineering.

Throughout Lima’s career, his work can be seen as a continuous 
refinement of forms, structural, thermal, and acoustic solutions, con-
struction processes, production processes and logistical optimizations, 
in which the human being is an integral part of the creative rationale.

Twenty-two architecture students from Escola da Cidade attend-
ed the summer course, from 2005 to 2009, at the Sarah Network 

administrative superintendent: Francisco A. N. Filho; technical 
coordination: Adriana Filgueiras Lima; administrative 
coordination: Walmir Bulhon; project staff: Ana Amélia Monteiro, 
André Borém; landscaping: Beatriz Secco; inclusion of art 
objects: Athos Bulcão; installations: Kouzo Nishiguti; structure: 
Roberto Vitorino; thermal comfort: George Raulino; heavy 
metallurgy: Waldir Silveira; light metallurgy: Hurandy Matos; 
carpentry and plastic: Jurandir Amorim; precast materials: 
Tomaz Bacelar; equipment: Hurandy Matos, Cláudio Blois 
Duarte, Antônio Carlos Correia.

on design and 
construction

286 287



Technology Center in Salvador, redesigning shapes of pieces in rein-
forced mortar, studying projects, accompanying construction work, 
speaking with the architect, the engineers, foremen from various 
production sectors, designers, and model makers. Through scientific 
initiation projects that I had the opportunity to supervise from 2004 
to 2006, eight students accompanied the construction of the Sarah 
International Center for Neurorehabilitation and Neuroscience of Rio 
de Janeiro, and all of them verified that the workforce of the CTRS as 
well as the workers who built the hospitals in the Sarah network par-
ticipated in a system of labor in which tasks were defined and projects 
clarified by way of drawings, isometric perspectives, prototypes and 
models. Despite a visible hierarchy, contributions were shared and work 
was regimented by breaks for relaxation. Many details were refined at 
the construction site, some of which were actually executed at the site 
itself, and others, when the site was nearby the CTRS, were returned 
there to be redesigned.

At the construction site, where work conditions are less favorable, 
only the assembly of the building was actually executed. All other pro-
duction operations that required more precision and technical accuracy 
were performed at the factory. Often a structure was assembled and 
tested at the factory and reassembled at the site, so that imprecisions 
could be minimized. Workers understood the entire process involved 
in the assembly of the building. Quality control of parts, their fitting 
capacity and their finishing were in keeping with the strict standards of 
industrial production; waste was minimal and the scaling of the parts 
prioritized parsimony and lightness, but without neglecting durability 
and upkeep.

The modular system, both in the composition of small parts and in 
the design of larger openings, ensured the possibility of expanding the 
hospital. At the Sarah International Center for Neurorehabilitation and 
Neuroscience of Rio de Janeiro, a constant modulation of 12.5 meters 
between pillars was adopted. Some of the elements (pillars, sheds, 
tiles, roofing, chutes, beams, casings, trussed structures) were manu-
factured out of metallic elements; others (slabs, wall partitions, main-
tenance galleries) were made out of reinforced mortar. The versatility 
of the building parts enables a given part to be deployed in different 
positions and functions.

The care taken in the architectural conception extends to the 
landscape project, an integral part of the hospital user’s well-being, 
and landscaping is also an essential factor in the mitigation of the 
high Brazilian temperatures. Here, a dialog is also established with the 
building’s assembly project. Once the foundations and pillars have been 
completed, with their respective lashing and bracing, the building is 
roofed, so laborers can work protected from sun, heat, wind and rain.

The Sarah Network Technology Center (CTRS) constituted the 
most thorough experiment in the combination of design, manufactur-
ing, and construction. Equipped with centers that produce parts out 
of reinforced mortar, heavy and light metallurgy, plastic components, 
fiberglass, paint machines, and a sector for mechanical engineering 

solutions, in addition to an architecture firm duly supported by struc-
tural, hydraulic, electrical and electronic engineers, consultants spe-
cialized in comfort and other areas necessary for solving urban and 
building matters. Furthermore, the CTRS also counted on a permanent 
staff of designers and model makers, as well as teams that ran the 
plant’s various departments. The personnel as a whole were involved 
in all projects in which the Technology Center operated. The factory 
employees were given training and practice in all sectors, until they 
became accomplished workers, capable of performing in any sector of 
the factory and the construction site, where the building was assem-
bled and implemented.

It was an experience of national technological excellence. These 
days, after the death of its creator and supervisor, the factory continues 
its work, albeit at a slower pace, only handling the maintenance of the 
buildings it constructed—maintenance is a commitment that should 
be respected in all public works. The adoption of certain construction 
materials and certain suppliers often does not factor in the replacement 
of parts nor upkeep in the building’s appearance and integrality.

Originally capable of designing, producing, and constructing any 
type of building and urban facility, the aforementioned institution has 
since had its scope of work reduced due to pressure from other devel-
opers, which were unable to compete with its budgets. As of 2002, the 
institution was compelled to sign an agreement for the reduction of its 
scope of work, and went on to design, manufacture, and construct only 
buildings in the Sarah Kubistchek Network.

The second building analyzed by this article’s research group was 
Terminal 3 of Guarulhos International Airport in São Paulo. The expan-
sion of the airport had been planned since the latter two decades of 
the 20th century—the Figueiredo Ferraz firm had already developed a 
project for the future Terminal 3, but the project was shelved.

In 2009, when the client was still Infraero, MAG Consortium 
won the bid for the airport’s expansion project, and in 2010 Biselli + 
Katchborian Architects began developing a project that would achieve 
an advanced degree of architectural detail, already in keeping with 
the design of the structure, foundation, hydraulic, electric, lighting and 
air-conditioning projects—which would constitute a complete basic 
project, predating an executive project.

In 2011, the National Civil Aviation Agency (ANAC) took over the 
airport expansion, Biselli & Katchborian were removed and their project 
was shelved. The construction went from class A, according to Infraero 
standards, to class C, given the parameters of the new request for ten-
ders issued by ANAC. The simplification of requirements was justified 
by the urgency in expanding the airport in time for the 2014 World Cup.

The new bidding was won by a Brazilian group—INVEPAR 
(“Infrastructure Investments and Holdings Inc.”), partnered with a 
South African group—Airports Company South Africa (ACSA). Given 
the short deadline, the construction was administered in keeping 
with a “regime diferenciado de contratação” (RDC) [literally “differen-
tial public procurement regime”], which was an attempt to relax the 
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requirements established by Law nº8666/93, given the work schedule 
for the World Cup and the Growth Acceleration Program (PAC). The 
novelty was that simultaneous, integrated hiring for design and con-
struction was now permitted.

The developer and contractor OAS was chosen to author and 
run the project for Terminal 3. At that point, OAS started hiring other 
teams, including the project staff itself. ENGECORPS—a Brazilian con-
struction company founded in 1990—along with the TYPSA group—a 
Spanish conglomerate of independent consulting companies special-
ized in architecture, civil engineering, industry, energy and the environ-
ment, founded in 1963—was the firm responsible for the architectural 
project for Terminal 3. ENGECORPS also designed the structure, 
foundations, drainage network, pavement and the hydraulic and electri-
cal installations for Terminal 3. The architect who designed Terminal 3 
became an ENGECORPS employee, devising the project and manag-
ing the work site, the specifications of the project and the oversight of 
the construction work. Nonetheless, the time between conception and 
construction was limited. The process for making all projects compat-
ible, according to the fast-track system, lasted three months and was 
conducted in three stages by the hired firm.

Fast-tracking forced the timeline for every stage of the project to 
be shortened, which altered the whole sequence between what was 
planned and what was executed, since stages overlapped. The concep-
tion of the spaces, the planning of their construction, the specification 
of building materials, the organization of the construction site, and the 
hiring of the workforce all took place simultaneously.

In order for such a system to come together in a synchronized 
way and with a limited number of setbacks and losses, there has to 
be consolidated technical competence, sophisticated technological 
support and improved interaction between the professionals from all 
the teams—both those involved with the conception and the teams 
working on the construction. It became clear, through our research, 
that the Sarah Network Technology Center already operated fast-track 
construction, though equipped with the necessary prerequisites for 
proceeding at an accelerated pace.

In the case of the design and construction of the 192,000 m2 
space of Terminal 3 of Guarulhos Airport, distributed over six floors, 
the consultants, like the suppliers of building material and equipment,2 

2 Construction: OAS; foundations, structure, drainage, paving, 
architecture, and installations: ENGECORPS/TYPSA Group; 
viaduct: Enescil; parking garage: GTP Projects; waterproofing 
consulting: Proassp; acoustics consulting: Akkerman Acoustic 
Projects; granite consulting: Lithotec; masonry consulting: 
Consultest; fire prevention consulting and installation: Henre/
Techsteel; façade project: Crescêncio Petriccu/QMD Consulting; 
metallic structure project: Tal Projecto (SP Project)/WRS/
NSG/Kurkdjian & Fruchtengarten Associate Engineers; 

only became acquainted with the project when it was already a work in 
progress, one which, due to the commitment made to have it ready in 
time for the 2014 World Cup, was given just a year and nine months to 
be executed and completed. 

Andrei Almeida, an architect for ENGECORPS, who was responsible 
for the construction, inherited a building already under construction. The 
land previously allotted for the project created by architect Mário Biselli’s 
firm had already become a bulldozed ground for a future airstrip and for 
the surroundings of the T-shaped building. The project not only had to 
adapt to this design, but also to the treatment of the soft soil that had 
been implemented at the time of the Brazilian military regime. At certain 
points, the new foundations, created by way of continuous helical cutting, 
had to penetrate the five meters of the cracked rock that covered the 
ground, and then proceed to perforateanother twenty meters.

The urgency of the construction demanded the adoption of pre-
cast parts in reinforced concrete and metal, but the project failed to 
generate a uniformity of parts that would facilitate construction. Its 
formal details required the use of different types of pillars and beams. 
The 9 x 9 modulation did not count on shelve parts, nor was it adopted 
throughout the entire building. Details such as the beam/pillar connec-
tion, a primary concern in the conception of any building that employs a 
system of precasting, could not be replicated given the formal com-
plexity of the project. In an interview given to the research team, Andrei 
Almeida stated that any given part made out of reinforced concrete 
was used six times at the most (ALMEIDA, 2016). It should be noted 
that in any precasting of building materials that need molding, a pre-
cast part is only economically viable if it can be replicated at least 100 
times. This is the degree of repetition that would justify the manufac-
ture of a new mold, which is indispensable in the logic of precasting.

The short time allowed for the construction of Terminal 3 also 
required the use of various suppliers of the same material. No matter 
how closely manufacturers follow construction specifications and rules, 
their products seldom abide by the same dimensions, which causes 
a series of problems in the dimensional compatibility of coating and 
roofing parts. Technical visits paid by the research team to Terminal 3 
verified the excessive presence of mastic waterproof sealant in roofing 
parts supplied by different manufacturers. This will surely require con-
stant maintenance work.

prefabricated structures: Kingstone/T&A/CPI Engineering/
Ibre/Lajeal; metallic structures: CPC/Brafer/Tibre; glasswork: 
Glassec; coating: Portinari/Eliane/Portobello; air-conditioning: 
Heating Cooling; luggage system: Vanderlande; conveyor belts: 
ThyssenKrupp; elevators: Otis; skylights: Exuvent; roofing: Bemo; 
drainage chutes: Ulma; waterproofing: ITS/Radcon: automatic 
doors: Dorma; aluminum profiles: Alcoa/Olgacolor/CDA; 
aluminum composite panels: Alucomaxx/Projeto Alumínio; heat 
insulating panels: Isoeste; façade casements: Consórcio Italux.
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Ironically, the urgency generated an excessive amount of drawings 
for the execution of the construction works. According to the architect, 
nearly 6000 presentation boards were produced. This large number of 
boards precluded the understanding of relevant information by all the 
individuals responsible for the various work fronts, and many designs 
were not followed.

There was also an excessive use of coating. Most coating was 
made out of aluminum, in smooth or perforated plates, covering the 
walls like panels, pillars like envelopes and slabs like upholstery, not 
adhering to the concept of energetic balance, which proposes the use 
of aluminum as coating and not as a possible structure (in the case of 
framing and furniture). The excessive application of coating indicates 
a certain laxity in the finishing of the work, in that the imperfections 
would be covered up by coating.

Except for workers who operated machinery, the construction site 
for Terminal 3 counted on unqualified manpower, a fact that had a 
negative effect on the building project. Almeida stated that, at times, 
modern and agile building solutions could not be employed due to the 
excess of manpower. Care was taken to not to leave workers idle out 
of fear that this might elicit labor demands and delays in the overall 
timeline (ALMEIDA, 2016).

The tight schedule led the developer to outsource to various firms 
specialized in hydraulics, electricity, air-conditioning and case-
ments, as well as different work teams. Fine-tuning all participants, 
who had not worked together previously, was one of the challenges 
faced by the supervisor of the construction. Further compromising 
quality control at the building site, the contract signed by ANAC 
and ENGECORPS was restricted to the production of the project. 
Although the latter did set up a project unit at the work site—so that 
parts not wholly projected or those that underwent alteration during 
construction could be duly designed or redesigned, thus avoiding 
an even larger number of errors—, ENGECORPS was unable to 
assume the technical oversight of the construction, a responsibility 
which then fell to OAS. As such, several architectural details were 
not performed, and many alterations regarding connections between 
building parts, final touches and material specifications were intro-
duced by the developer without the architect’s approval. Some of 
these alterations, incidentally, have caused and will cause problems in 
performance and maintenance.

A lack of overall perspective, both on the part of laborers and of 
outsourced firms, required extra care on the part of the developer and 
the architect, who, in this exceptional case, was able to accompany the 
construction process.

One of the most important factors in the construction of a build-
ing concerns the number of workers needed to execute it, and, here, 
we should provide some context on what it means to work on con-
struction in Brazil.

Roughly eight million Brazilians, that is, nearly 10% of the country’s 
workforce, are construction workers. The majority of these workers are 

functionally illiterate, and a significant portion of this large contingent of 
laborers drifts throughout national territory in search of work. Lacking 
qualifications, they are assimilated into construction work as grunts, 
carrying bags of sand, cement and refuse, and acquiring experience in a 
context that invests little or nothing at all in their training as a qualified 
workforce, not even enough to enable them to carry out basic tasks, such 
as knowing how to build with level, plumb, and square.

Properly trained, such workers would be able to discern quanti-
ties and qualifications of building materials, to read the drawings that 
integrate the complete project, to build an angle that is not necessarily 
straight and to build a curve, to sort out drainage both technically and 
in execution, to provide surfaces with tightness, to identify thermal 
bridges, to envisage operations before executing them, to reduce 
waste and so forth. Such workers would also be capable of grasp-
ing the conduct of the building materials, of respecting their curing 
time, of mastering know-how, and, furthermore, of understanding the 
reason for each building operation. The transformation of this poten-
tial army of builders into qualified construction craftsmen would fuel 
not only the execution of buildings that employ the most advanced 
and industrialized techniques, but also of buildings that rely on more 
traditional techniques.

It’s not hard to train this workforce. Though construction has its 
own specific knowledge, it does not, with rare exceptions, go beyond 
basic arithmetic and Euclidian geometry, experimental chemistry and 
the chemistry spelled out in the instructions that come with building 
materials, as well as basic statics and mechanics. And, when it comes 
to qualifying this same workforce vis-à-vis the logic of industrialization, 
training is even easier, since the reading of the parts and of the whole is 
more immediate.

Work related to the expansion of Guarulhos International Airport 
counted on 4,500 laborers. This large number of workers, however, did 
not speed up the construction process, as one might expect, due to the 
difficulty in coordinating this contingent, one that required constant 
supervision, given their reduced technical training. A non-qualified 
workforce generates droves of overseers, who increase the personnel 
expenses while not actively taking part in the actual construction. Well-
trained workers are accountable for what they do, so much so that the 
construction of the Sarah International Center for Neurorehabilitation 
and Neuroscience of Rio de Janeiro employed only 500 laborers, in-
cluding plant and building site teams.

At Terminal 3, mathematically, each worker would have been re-
sponsible for 43m2 of constructed space. If this same calculation were 
to be applied to the construction of the Sarah International Center for 
Neurorehabilitation and Neuroscience of Rio de Janeiro, there would 
have been a demand for 2,236 workers at the building site to construct 
its 52,000 m2. Instead, the CTRS used only 500 strong, adequately 
trained and committed workers. Another issue is that the precasting 
system adopted at Terminal 3 did not enable an expedited building logic, 
since the 9 x 9 modulation employed made it impossible to use beams 
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and slabs available in the market. This information in and of itself should 
have altered the conception of the architectural project.

The total number of drawings (as many as 6,000 boards, which 
had to be created in Spain and sent to Brazil for printing) is proof that a 
straightforward and easily-assembled construction system was not de-
vised. A plan characterized by modular repetition, as was the case with 
Terminal 3, contained a number of exceptions in structural connections 
between parts that probably would not have been necessary had the 
construction system been previously developed, verified and refined.

Part of the work of this research project was to read about 200 
presentation boards, kindly made available by Andrei Almeida with 
OAS’s authorization. It’s interesting to note that quota notations, at 
times, did not facilitate the execution 0of the work at hand; a simple 
example might explain some of the problems faced at the building site. 
The installation of a lining under a slab was quoted from the floor up to 
the lining. Yet, whoever was tasked with installing the lining would have 
been much closer to the slab, and an easier quota would be one that 
measured the distance between the bottom side of the slab and the 
lining. This sort of mistake, among others, demonstrated the extent to 
which project designers lacked insight due to the distance between the 
project and the actual construction.

To further extend the comparison, the Sarah International Center for 
Neurorehabilitation and Neuroscience of Rio de Janeiro was entirely built 
with 400 boards printed in A1 size paper. Drawings sent over to the work 
site had assembly diagrams and tables of parts control attached.

In terms of the use of manpower per square meter of construct-
ed space, by once again adopting a mathematical hypothesis, it’s 
possible to relate the amount of square meters built to the number of 
boards drawn. At Terminal 3, the ratio is 32 m2 per plate. At the Sarah 
International Center for Neurorehabilitation and Neuroscience of Rio de 
Janeiro, the ratio is 130 m2 per plate (the same proportion at Terminal 
3 would require 1625 plates for the executive project of the Center, as 
opposed to the 400 plates actually generated and used).

With a more precise organization of design, production and con-
struction, it is feasible to meet shorter deadlines. But without this sort 
of organization, the construction work will result in human, technical 
and cost-based failures even when utilizing modern materials and 
building techniques.

Normally, working in the face of urgency is a floodgate for ineffi-
ciency, over-billing and the adoption of a workforce that is unappreci-
ated and subject to conditions analogous to slave work, which leads to 
flagrant violations like the 111 OAS workers found in slave labor con-
ditions in September of 2013—something often seen on large-scale 
construction projects in Brazil.

Another detail that pertains to OAS is worth mentioning: the 
company is part of the conglomerate that manages the airport. In other 
words, OAS is also the client. The company was simultaneously com-
missioned by the state to build and to manage, and it went on to com-
mission itself to oversee its own work—client, developer and overseer 

all in the same institution. Therefore, except in the advent of external 
oversight, errors were unlikely to be eliminated, and the exploitation of 
labor was just as unlikely to be suppressed.

Uniting a group of students to take a look at the behind-the-scenes 
goings-on in construction which might someday become their own 
architectural project was the greatest challenge in this journey. The 
comparison between a construction project penalized by the Public 
Ministry for subjecting workers to slave labor conditions with a con-
struction project in which human beings were the focus throughout the 
entire production chain, from the earliest sketches all the way down 
to the maintenance of the end product, having a technical, social, and 
economic framework to provide parameters, intends to point to the 
example as the greatest pedagogical asset.

In addition to the learning experience inherent in the study of both 
construction projects, one outcome of the aforementioned comparison 
is a conclusion hinted at throughout this article: the factories set up by 
architect João Filgueiras Lima already practiced fast-track construction! 
Lima would already start working on construction before all the projects 
had been concluded and made compatible. This was due to the fact that 
the whole construction system had already been devised and verified in 
direct and reciprocal relation to spatial projects and their variations, be-
cause there was a plant in charge of making prototypes whose propos-
als were confirmed and refined at the work site, and because the spatial 
conception was already backed up by the building capacity.

There is no point in importing systems like fast-tracking that are 
meant to speed up the construction process if we don’t have the 
necessary competence to carry out conception and execution in a 
synchronized fashion. The study merely confirms that we can no longer 
ignore or, worse still, neglect the technical and civilizing experience 
that the Sarah Network Technology Center represents, lest we trivialize 
the recurrence of cases in which human rights are violated, not only in 
construction but in many other sectors of society.

The research presented here suggests to the Public Ministry that 
one of the best applications of the funds derived from the Term of 
Adjustment of Conduct is the concentration of efforts for technical and 
human training in our young people and in the technical and human 
improvement of our construction workforce.
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Mariana Boghosian Al Assal

arquitetura, imaGem 
e (des)construção

Entre fevereiro de 2014 e setembro de 2015 – poucos meses antes 
de seu precoce e inesperado falecimento – a renomada e internacio-
nalmente conhecida arquiteta zaha Hadid1 esteve no centro de um 
acalorado e polêmico debate, sobretudo com a mídia de língua inglesa. 
Debate esse que teria como foco, de um lado, as crescentes e cada vez 

1 Nascida em Bagdá, Iraque, em 1950, zaha Hadid estudou 
matemática na American University of Beirut, antes de se 
diplomar como arquiteta pela Architectural Association (AA) 
de Londres, em 1977. Em 1979, fundou o escritório zaha Hadid 
Architects (zHA), a frente do qual esteve até falecer, em março 
de 2016, desenvolvendo projetos em escalas e lugares os mais 
diversos. Hadid lecionou na Architectural Association (AA), 
Columbia, Harvard, Yale e University of Applied Arts – Vienna; 
e recebeu, entre outros prêmios, o Pritzker Architecture Prize 
(2004), o Praemium Imperiale (Japão, 2010) e o Stirling Prize 
(Royal Institute of British Architects, 2010 e 2011), além de 
ter sido nomeada “Dame Commander of the British Empire”, 
“Artist for Peace” (UNESCO) e uma das “World’s Most Powerful 
Women” (Forbes). 
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mais graves denúncias sobre as condições de trabalho no Qatar de 
forma geral, e em específico nas obras empreendidas para a realiza-
ção da Copa FIFA – Fédération Internationale de Football Association, 
de 2022 (ITUC, 2014; AMNESTY INTERNATIONAL, 2016); e, do 
outro, o projeto do Al Wakrah Stadium2 – elaborado pelo escritório de 
arquitetura sediado em Londres que leva seu nome, e assinado por 
Hadid e Patrik Schumacher3, para o referido evento. 

O primeiro episódio dessa trama aconteceu em Londres, durante 
a reabertura do Olympic Aquatics Centre – também projetado pelo 
escritório de Hadid – em 25 de fevereiro 2014. Certamente motivado 
pelas pesquisas sobre o Qatar empreendidas pelo jornal The Guardian 
em sua linha investigativa “Modern day slavery in focus”,4 e pela de-
núncia, publicada uma semana antes pelo jornal, de que entre janeiro 
de 2012 e fevereiro de 2014 cerca de 500 trabalhadores de origem 
indiana teriam morrido no Qatar (GIBSON, 2014), o repórter do jornal 
britânico perguntaria à arquiteta sobre sua posição diante de tais 
denúncias, e sobre sua eventual proximidade com tais fatos, dada a 

2 O projeto contratado pelo governo do Qatar entre os nove 
estádios que receberão jogos da Copa FIFA 2022 foi divulgado 
publicamente em novembro de 2013 e ainda se encontra em 
construção.

3 Patrik Schumacher diplomou-se arquiteto pela Stuttgart 
University em 1990, e se tornou PhD em 1999 no Institute 
for Cultural Science – University of Klagenfurt. Desde 1988, 
juntou-se ao escritório zaha Hadid Architects (zHA), passando 
gradualmente a assumir posição administrativa central e 
no desenvolvimento de projetos da empresa. Em anos mais 
recentes, passou a acompanhar, junto com Hadid, todos os 
projetos em andamento e após a sua morte assumiu a frente do 
escritório. Também lecionou na Architectural Association (AA) 
de Londres e, também com Hadid, na University of Illinois at 
Chicago, Columbia e Harvard.

4 A série Modern day slavery in focus é uma linha permanente 
de reportagens investigativas realizadas pelo The Guardian 
e parcialmente financiadas pela fundação norte-americana 
Humanity United. Segundo os editores do jornal, trata-se de um 
esforço permanente de trazer a público e colocar em debate a 
“escravidão moderna – uma questão complexa, que toca a vida 
de milhões de pessoas em comunidades em todos os lugares 
das cidades mais ricas para as vilas mais pobres do mundo” – 
ao destacar questões que vão desde a responsabilidade das 
cadeias de produção e mercados na permanência dessas 
condições, até a ineficiência das estruturas de justiça e 
governo tanto do “mundo desenvolvido, como daquele em 
desenvolvimento” para encontrarem soluções eficazes” (THE 
GUARDIAN, 2014, s.p.). A série teve início em agosto de 2012 e 
produziu até hoje mais de 350 reportagens.

elaboração do projeto para um dos estádios da Copa de 2022 naquele 
país. A tais questionamentos zaha Hadid teria respondido, segundo 
o jornal, que se tratava de uma questão ou problema de governo, que 
não estava ao seu alcance fazer nada a respeito, e que embora tais 
questões a preocupassem – como outras mortes e problemas de 
desigualdade em diversas partes do mundo –, acreditava não ser sua 
responsabilidade como arquiteta resolvê-las ou combatê-las.5 

Tal afirmação de Hadid, reproduzida por diversas mídias de ori-
gens diferentes, rapidamente ganharia destaque, principalmente nos 
fóruns de debate de canais digitais especializados do meio arquitetô-
nico, como ArchDaily e Dezeen.6 Uma nova notícia de agosto de 2014, 
mais uma vez reproduzida com agilidade, de que a arquiteta teria 
aberto um processo por difamação contra o The New York Review of 
Books acerca do mesmo assunto, serviria como renovado estopim 
para o debate – provavelmente mais do que o próprio texto que dera 
origem ao processo legal. Em sua resenha sobre o livro do jornalista, 
crítico e arquiteto Rowam Moore, Why we build: power and desire in 
architecture, inicialmente publicado em junho de 2014, Martin Filler 
dedicaria atenção especial a Hadid, como também o fez seu rese-
nhado (FILLER, 2014). Por um lado, destacando o capítulo do livro 
em que Moore discute a relação entre clientes e arquitetos estrelas 
da contemporaneidade, e por outro tratando dos esforços do mundo 
árabe – sobretudo nos Emirados Árabes, a partir do caso emblemático 
de Dubai – na construção do que ele procura nomear como “parques 
temáticos arquitetônicos” (FILLER, 2014). Apontando as discrepâncias 
entre as condições reais, humanas e infraestruturais da produção des-
se fenômeno e o fantasioso mundo imagético de fausto arquitetônico 

5 Segundo transcrito e publicado pelo jornal: “I have nothing to 
do with the workers. […] I think that’s an issue the government – 
if there’s a problem–should pick up. Hopefully, these things will 
be resolved. […] Yes [I am concerned], but I’m more concerned 
about the deaths in Iraq as well, so what do I do about that? I’m 
not taking it lightly but I think it’s for the government to look 
to take care of. It’s not my duty as an architect to look at it. […] 
I cannot do anything about it because I have no power to do 
anything about it. I think it’s a problem anywhere in the world. 
But, as I said, I think there are discrepancies all over the world.” 
(HADID apud RIACH, 2014, s.p.)

6 Ainda que levando em conta os problemas de sua adoção como 
fonte, e as perigosas associações inclusive com implicações 
legais daí provenientes, parece significativo da extensão que 
o acalorado debate assume, mencionar que até agosto de 
2017, a ferramenta de busca do Google apresentava de forma 
absurda o projeto arquitetônico do Al Wakrah Stadium, como 
de autoria de Albert Speer, conhecido na história da arquitetura 
pela associação ideológica e os trabalhos desenvolvidos para a 
Alemanha nazista de Adolf Hitler. 
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que passa a ser utilizado como estratégia de marketing das cidades, 
sobretudo a partir da ideia do “valor agregado” manifesta nas obras de 
grandes arquitetos internacionais,7 Filler citaria as constantes soli-
citações públicas para que esses arquitetos passassem a exigir dos 
governos locais melhores condições de trabalho nos sítios de constru-
ção e a insensibilidade de Hadid a tal questão em função de supos-
tas mortes ocorridas nas obras de seu estádio do Qatar – a partir da 
citada entrevista de Londres. Informação essa que seria corrigida em 
carta de pedido de desculpas dois meses depois, por meio do escla-
recimento de que, no momento da entrevista de Londres, as obras do 
Al Wakrah Stadium ainda não tinham sido iniciadas e que, portanto, a 
morte de trabalhadores migrantes teria acontecido em outras obras e 
situações de risco relacionadas ao trabalho no Qatar e não na constru-
ção do projeto do zaha Hadid Architects.

O último episódio público emblemático desse acalorado debate 
teria ocorrido em setembro de 2015, também seguido de uma carta 
de desculpas (WINSTON, 2015). Em meio a uma entrevista ao vivo na 
radio londrina BBC, Hadid seria questionada sobre a relação entre os 
significativos índices de mortes de trabalhadores imigrantes no Qatar 
e as obras de construção de seu projeto de estádio. A negação da en-
trevistada de qualquer relação existente e a insistência da entrevista-
dora, nessa e em outras questões polêmicas, resultariam em um final 
abrupto da entrevista com a saída de Hadid do estúdio de gravação. O 
pedido de desculpas mais uma vez ressaltaria que não havia evidência 
de que qualquer das mortes ocorridas entre trabalhadores imigrantes 
no Qatar teria acontecido no canteiro de obras do estádio projetado 
por Hadid (WAITE, 2015). 

Durante o período em que esse debate acontece – ou mesmo depois 
– alguns fatores que merecem destaque parecem alimentar as discus-
sões. Certamente, o primeiro e o mais importante deles são os continua-
dos abusos de direitos ocorridos no Qatar e as sucessivas investigações 
e relatórios produzidos, que procuram denunciar tais situações. São 
significativos nesse sentido os relatórios produzidos pela International 
Trade Union Confederation (ITUC, 2014) e Amnesty International (2016). 
A distância de dois anos entre a publicação desses documentos coloca, 
de certa forma, a mudança no tom e na abordagem. 

O Documento do ITUC (2014) procura denunciar as práticas 
correntes no mercado de trabalho local – sobretudo no que tange os 

7 Na versão alterada do texto pós-processo legal e atualmente 
disponível se lê: “The preponderance of celebrated architects 
hired to work in the gulf states for the ‘value-added’ 
commercial cachet of their well-publicized names and Pritzker 
Prizes—including Norman Foster, Frank Gehry, zaha Hadid 
and Jean Nouvel—has led to calls that these respected figures 
boycott commissions there until laborers working conditions, 
pay and freedom of movement are markedly improved” (FILLER, 
2014, s.p.).

imigrantes – e as discrepâncias entre as leis trabalhistas do Qatar e 
as leis internacionais, apontando a Copa FIFA 2022, e sua preparação, 
como processos fundamentais em seu potencial poder catalisador 
de mudanças. São assim apontadas no relatório relações abusivas 
como a prática conhecida localmente como “kafala system” baseada 
nas leis trabalhistas locais que, de forma mais do que desigual, coloca 
nas mãos do empregador de trabalhadores estrangeiros não apenas o 
poder de emissão do documento de identidade nacional do emprega-
do, mas também a possibilidade de se negar a conceder autorização 
para uma nova contratação no Qatar ou mesmo para a saída do país. 
A oferta cada vez mais expressiva de postos de trabalho em uma 
indústria da construção pujante8 acaba por articular, como aponta o 
relatório, um sistema complexo que, embora não sirva exclusivamente 
ao mercado da construção, tem nele uma significativa participação. 
Sistema esse que inclui agências ilegais de recrutamento em outros 
países com a cobrança prévia de significativas somas para os traba-
lhadores interessados em migrar para o Qatar; a manutenção desses 
trabalhadores, uma vez no país, em campos de moradia de condições 
cruelmente precárias, muitas vezes administrados e vigiados direta ou 
indiretamente pelas companhias contratantes; um sistema legal extre-
mamente desigual que estabelece relações empregado-empregador 
que, diante das leis internacionais, podem ser facilmente entendidas 
como condições análogas à escravidão; e, por fim, um sistema estatal 
absolutamente falho em fiscalizar direitos mínimos concedidos e o 
silêncio conivente das – não poucas – empresas internacionais que 
atuam no Qatar (ITUC, 2014). 

São mais especificamente essa precariedade não fiscalizada nas 
condições cotidianas de trabalhadores da construção no Qatar e a co-
nivência do sistema econômico empresarial global com tais condições, 
os temas do relatório produzido dois anos mais tarde pela Amnesty 
International (2016), endereçando então especificamente as obras 
de modernização e adequação aos padrões exigidos pela FIFA para 
a recepção dos jogos de uma copa mundial do Khalifa International 
Stadium, bem como a responsabilidade dos sistemas governamentais 
e das diversas organizações e empresas envolvidas (2016). O quadro 
desenhado a partir de entrevistas feitas com 234 homens, todos mi-
grantes, sobretudo de países do sul da Ásia, que em 2015 trabalhavam 
nas obras do Khalifa International Stadium, é triste e alarmante: as 
promessas feitas como condição para migração não haviam sido cum-
pridas; os salários eram baixíssimos e, em grande parte, gastos com 
o pagamento de empréstimos contraídos; as condições de trabalho 
eram exaustivas e de moradia eram precárias; e a vários trabalhadores 

8 A maneira como a construção civil tem alimentado e se 
retroalimentado do sistema financeiro global contemporâneo 
tem sido tema recorrente de vários autores, sob perspectivas 
diversas. Ver particularmente Chesnais (2005), Harvey (2011; 
2013), Arantes (2011) e Rolnik (2015).

arquitetura, 
imagem 
e (des)
construção

300 301



havia sido negado mesmo o direito de sair do Qatar (AMNESTY 
INTERNATIONAL, 2016).9 Tais condições são ainda assustadoramen-
te discrepantes quer seja das descrições sobre o caráter de ponta das 
novas instalações, quer seja das regras estabelecidas pelo comitê 
central da FIFA para a contratação de trabalhadores – que parecem 
claramente operar apenas como instrumento de proteção legal da pró-
pria instituição, sem grandes fiscalizações ou qualquer eficácia10. 

O segundo fator ou ponto recorrente a alimentar as discussões – 
do caso Hadid –, e que merece destaque, é o dos impasses acerca 
da responsabilidade profissional do arquiteto e a distinção que por 
vezes se faz entre a responsabilidade legal estabelecida por contratos 
e leis – normalmente nacionais – que regulamentam o exercício da 
profissão, e a responsabilidade moral ou ética tacitamente estabe-
lecida pelo campo profissional da arquitetura.11 Por um lado o nível 

9 Em um trecho significativo de entrevista transcrito para o 
relatório, um trabalhador descreve: “My life here is like a prison. 
The work is difficult, we worked for many hours in the hot sun. 
When I first complained about my situation, soon after arriving 
in Qatar, the manager said ‘if you [want to] complain you can 
but there will be consequences. If you want to stay in Qatar be 
quiet and keep working.’ Now I am forced to stay in Qatar and 
continue working” (AMNESTY INTERNATIONAL, 2016, p. 18). 
Outro relato afirma que: “All I want is to be paid on time and to 
be treated with respect. But my company did not pay me for 
four months when I first came to Qatar and the salary is much 
less than what I agreed to [in Nepal prior to arrival in Qatar]” 
(AMNESTY INTERNATIONAL, 2016, p.19).

10 São novamente notáveis os seguintes trechos reproduzidos 
no relatório da Amnesty International: “The sweeping arc and 
undulating roof of Khalifa International Stadium are visible 
from afar, providing a striking introduction to the Aspire zone... 
Khalifa International Stadium forms an integral part of [a] vast 
sporting facility. Located approximately 14 kilometres from 
the centre of Doha [capital of Qatar], the Aspire zone is the 
home to Aspire Academy, which is training many of the young 
players who are expected to form the backbone of Qatar’s 2022 
squad. Aspetar, a FIFA Medical Centre of Excellence credited 
with helping top footballers from around the world recover 
from injuries, is there too, as are numerous other world class 
sporting facilities” (SUPREME COMMITTEE FOR DELIVERY 
AND LEGACY WEBSITE apud AMNESTY INTERNATIONAL, 
2016, p.16). “We strictly prohibit contractors from working with 
recruitment agents that engage in unethical practices such as 
charging workers recruitment or processing fees” (SUPREME 
COMMITTEE FOR DELIVERY AND LEGACY WEBSITE apud 
AMNESTY INTERNATIONAL, 2016, p.19)

11 Parte-se aqui da conceituação de campo estabelecida por 

de autonomização do campo arquitetônico e a internacionalização 
de seus mercados consolidados ao longo do século XX – que tem 
como expoentes justamente os escritórios internacionais reconheci-
dos como parte do chamado star system – levam à separação entre a 
responsabilidade da elaboração do projeto e do acompanhamento de 
obra, tornando legalmente impossível responsabilizar, por exemplo, 
um escritório em Londres por questões ocorridas em um canteiro de 
obras no Qatar, a não ser que haja um contrato que explicitamente 
declare tal responsabilidade. Por outro lado, o desenrolar da história 
da arquitetura ao longo do século XX fez com que a noção de respon-
sabilidade social da arquitetura ou do arquiteto se tornassem temas 
inescapáveis – quer seja para afirmá-la ou negá-la – ainda que com 
contornos ou definições pouco claras sobre sua extensão ou signifi-
cados. Mesmo que distantes de bordões como “arquitetura ou revo-
lução”, diversos são os arquitetos absolutamente inseridos no mer-
cado internacional de grandes obras de assinatura que – certamente 
atentos ao papel simbólico e validatório que a arquitetura sempre teve 
e ao caráter propagandístico que as últimas décadas do século XX 
ressaltam – questionarão o posicionamento ético em atender enco-
mendas de governos pouco ou nada democráticos. Note-se, entretan-
to, que as questões relacionadas às condições de trabalho no canteiro 
parecem ser tabus normalmente menos abordados nas discussões 
sobre responsabilidade social do arquiteto na contemporaneidade do 
que já foram anteriormente – talvez deixadas de lado com algumas 
das ideologias de esquerda desacreditadas.12 

O terceiro fator a alimentar as discussões envolvendo zaha Hadid 
e o Qatar, embora não seja o foco do presente texto, merece ser colo-
cado por seus significados, mas também por sua recorrente menção. 
Trata-se da questão de gênero e do fato de que – para além do argu-
mento de que essa ou aquela atitude, essa ou aquela afirmação não 
seriam feitas se ela não fosse uma mulher – sua suposta insensibili-
dade frente às condições precárias dos trabalhadores no Qatar parece 
ser apontada como ainda mais repreensível diante de sua condição 
feminina. Mesmo que, evidentemente, sem levar a sério tal tendência, 
parece importante perceber o tom que as discussões em geral sobre 
o caso assumem, e que aqui se tornam bastante evidentes. Mediante 
a pergunta-chave levantada a partir desses episódios – qual a respon-
sabilidade do arquiteto diante de processos ou questões ocorridas 
no canteiro de obra, e qual ou como pode ser o seu papel em melho-
rá-las? – as respostas parecem sempre recair em discussões indivi-
dualizadas, como se se tratasse de escolhas, posições ideológicas ou 

Bourdieu (2007).
12 Cabe destacar os estudos anteriormente desenvolvidos por 

Manfredo Tafuri e, nacionalmente, pelo grupo Arquitetura Nova 
(Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre e Flávio Império); bem como os 
esforços atualmente empreendidos por Peggy Deamer e Pier 
Vittorio Aureli, entre outros.
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responsabilidades individuais a serem assumidas pelo arquiteto em 
seu exercício profissional.

Entretanto, mesmo que tais questões sejam fundamentais e de-
vam ser discutidas, abordar o assunto de maneira a responsabilizar e 
deslocar para a esfera da escolha do arquiteto como imperativo ético 
parece deixar de lado ou até mascarar outras questões de maior rele-
vância e prementes de serem discutidas – que novamente têm na obra 
do zaha Hadid Architects,nesse caso pensada a partir de sua mate-
rialidade e não da personalidade que por muitos anos a encabeçou, 
exemplo interessante.É fundamental compreender que casos como o 
do Qatar não são fatos isolados ou de exceção, mas que constituem 
parte do mercado de produção da arquitetura na contemporaneidade, 
empregando e envolvendo profissionais espalhados pelo mundo. E 
mais do que isso, se certamente não se pode culpar exclusivamente 
arquitetos ou o campo da arquitetura por tais condições, também não 
é possível negar os laços intrínsecos que certa arquitetura de caráter 
monumental e sofisticação tanto espacial quanto tecnológica pare-
cem possuir com os circuitos de exploração de mão de obra, ao menos 
pela recorrência. Para além de sua exuberância estético-espacial, por 
vezes inegável, para que e para quem serve essa arquitetura? E como 
ela se aproxima da máxima dimensão tecnológica sem que seja capaz 
de afastar as péssimas condições de trabalho em sua construção, e 
sim, pelo contrário, tendo-as como parte constitutiva do processo?

Iniciativas como a do grupo Who builds your architecture? 
(WBYA?)13 procuram justamente colocar em pauta a recorrência das 
condições precárias de trabalho em grandes obras – tanto do ponto de 
vista de suas escalas, como em importância para o campo da arquite-
tura. Partindo de uma compreensão global dos sistemas e processos 
que se interconectam atualmente para dar origem a uma edificação, o 
grupo procura, a partir de pesquisas e workshops, montar diagramas 
e mapas que expliquem os circuitos e conexões articulados a partir 
de uma determinada obra ou canteiro de construção (WBYA?, 2016; 

13 O grupo Who builds your architecture? – formado por 
Kadambari Baxi, Jordan Carver, Laura Diamond Dixit, Lindsey 
Wikstrom, Mabel O. Wilson e informalmente ligado a GSAPP/
Columbia University – se define como uma coalizão de 
arquitetos, ativistas, pesquisadores e educadores reunidos 
a partir do propósito de “[...] examine the links between 
labor, architecture and the global networks that form around 
buildings. As major architectural projects unfold in the Middle 
East, Asia, Africa and around the globe, and as architects from 
the US increasingly work abroad, we explore the ethical, social 
and political questions that emerge under these relatively new 
circumstances. From workers’ rights to construction practices 
to design processes to new technologies WBYA? investigates 
the role of architecture and architects: what it is and what it 
could be” (WBYA?, 2011, s.p.).

2017): qual a origem e qual o percurso para que chegassem até o 
canteiro os principais atores – arquitetos, empreiteiros, trabalhadores 
e financiadores – e materiais envolvidos? 

Busca-se, assim, evidenciar três questões que passam a ser 
centrais nas pautas de discussão e ação do grupo. A primeira é a 
distância e desconexão entre arquitetos, trabalhadores e seus per-
cursos, bem como a assimetria entre suas respectivas condições e 
os trabalhos desenvolvidos (WBYA?, 2011; 2016; 2017). Surge daí a 
segunda questão: a necessidade de se pensar sistemas de governança 
e regulamentação da profissão de arquiteto que levem em conta essa 
estrutura global (WBYA?, 2017). Por fim Who builds your architecture? 
busca evidenciar a existência recorrente de obras localizadas, sobretu-
do, mas não exclusivamente, na Ásia, África e Oriente Médio que são 
alimentadas por sistemas migratórios em geral internacionais que re-
petem modelos conhecidos de trabalho escravo ou análogo à escravi-
dão dos últimos séculos em mercados e setores produtivos diversos:14 
recrutamento de trabalhadores em bolsões de pobreza sobretudo 
agrários com a promessa de oportunidades de trabalho mais vanta-
josa, o pagamento de taxas ou contração de dívidas que financiem a 
migração e as condições precárias de trabalho e violências diversas a 
que são sujeitados esses trabalhadores (WBYA?, 2017). 

Entretanto, se iniciativas como essa possuem papel central ao 
escancarar e trazer ao debate o fato de que tais episódios não confi-
guram exceções, mas recorrências incômodas e absurdas que pre-
cisam ser enfrentadas pelo campo profissional, pela história e pela 
crítica; parece curioso notar que novamente a questão por vezes 
retorna ao universo das responsabilidades éticas e legais. Não se trata 
de negar a importância da discussão de tais responsabilidades, mas 
parece necessário retornar a um ponto anterior e refletir sobre como a 
arquitetura idealizada e proposta contribui indiretamente para a ma-
nutenção desse sistema. Nesse sentido, destacam-se reflexões como 
a de Arantes (2010a; 2010b), que procuram evidenciar o lugar que a 
arquitetura valorizada pela crítica possui no atual estágio do sistema 
capitalista financeirizado (CHESNAIS, 2005; HARVEY, 2011), quer 
seja como campo de exploração financeira e reprodução do capital; 
quer seja como estratégia de publicidade por meio de uma lógica da 
indústria do entretenimento contemporânea e do fetiche da forma. 

Tal perspectiva torna urgente um avanço nas reflexões sobre os 
impactos das novas tecnologias digitais na cidade e na arquitetura,15 e 
pela forma como as noções de fabricação ou parametrização têm sido 
absorvidas pelo campo. Torna urgente também um posicionamento 
crítico frente a tal tecnologia, certamente não como negação, mas que 
compreenda de forma mais ampla como seu apelo à mecanização e 
diminuição do trabalho humano, acaba por resultar, tantas vezes, em 

14 Ver a esse respeito Martins (1995).
15 Reflexões nesse sentido são elaboradas, entre outros, por Picon 

(2013) e Sassen (2013).
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and (de)construction

From February, 2014 to September, 2015—a few months before her 
precocious and unexpected demise—renowned, world famous ar-
chitect zaha Hadid1 found herself at the center of a heated and con-
troversial debate mainly with the English language media. A debate 
which focused, on the one hand, generally on growing and increasingly 

1 Born in Baghdad, Iraq in 1950, zaha Hadid studied mathematics 
at the American University of Beirut before getting her degree in 
architecture from the Architectural Association (AA) of London 
in 1977. In 1979 she founded the firm zaha Hadid Architects 
(zHA), which she ran until her death in March of 2016, developing 
projects varying widely in scale and location. Hadid taught at the 
Architectural Association (AA), Columbia, Harvard, Yale and the 
University of Applied Arts—Vienna. Included among her many 
awards are the Pritzker Architecture Prize (2004), the Praemium 
Imperiale (Japan, 2010) and the Stirling Prize (Royal Institute of 
British Architects, 2010 and 2011). She was also named “Dame 
Commander of the British Empire,” “Artist for Peace” (UNESCO) 
and one of the “World’s Most Powerful Women” (Forbes). 

seu inverso – a intensa exploração no canteiro de obras –, mascarado 
na abstração da forma final resultante. Talvez esse seja um dos cami-
nhos possíveis e fundamentais para ultrapassarmos a discussão das 
conexões entre a arquitetura contemporânea de ponta e os sistemas 
de exploração do trabalho em termos menos ideológicos, e que pos-
sam contribuir de maneira mais efetiva para seu enfrentamento.16

16 Há aqui conexões evidentes com as propostas desenvolvidas 
por Tafuri acerca do papel crítico da história e de suas conexões 
com a prática arquitetônica (TAFURI, 2006).
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grim reports of labor conditions in Qatar, and specifically on the 
construction projects undertaken for the realization of the 2022 FIFA 
(Fédération Internationale de Football Association) World Cup (ITUC, 
2014; AMNESTY INTERNATIONAL, 2016); and, on the other, on 
project for the Al Wakrah Stadium2—developed by the London-based 
architecture firm which carries her name, and designed by Hadid and 
Patrik Schumacher3 for the aforementioned event.

The first episode in this saga took place in London during the 
reopening of the Olympic Aquatics Centre—also designed by Hadid’s 
firm—on February 25, 2014. Clearly motivated by The Guardian’s 
research into Qatar conducted under its investigative line “Modern day 
slavery in focus”4, and by the public accusation made one week ear-
lier by the paper that between January of 2012 and February of 2014 
around 500 workers of Indian origin were killed in Qatar (GIBSON, 
2014), a reporter for the British newspaper asked the architect about 
her position in the face of such accusations and about her eventual 
proximity to such facts, given the development of the project of one 
of the stadiums for the 2022 World Cup in that country. According to 
the paper, zaha Hadid’s response to this line of questioning was that 

2 The project commissioned by the government of Qatar, among 
the nine stadiums that would host games for the 2022 FIFA 
World Cup was announced to the public in November, 2013 and 
is still under construction.

3 Patrik Schumacher received a diploma in architecture from 
Stuttgart University in 1990 and earned a PhD from the Institute 
for Cultural Science, Klagenfurt University. In 1988 he joined 
zaha Hadid Architects (zHA), moving up to eventually assume 
a central administrative position and development of the 
company’s projects. In recent years, he began overseeing all 
ongoing projects together with Hadid, assuming the command 
of the firm after her death. He also taught at the Architectural 
Association (AA) in London and, together with Hadid, at the 
University of Illinois at Chicago, Columbia and Harvard.

4 The series Modern day slavery in focus is a permanent line 
of investigative reports conducted by The Guardian and 
partly funded by the U.S.-based foundation Humanity United. 
According to the newspaper’s editors, it is a permanent effort 
to inform the public and set the debate on “modern slavery—a 
complex issue that touches the lives of millions of people in 
communities everywhere from the wealthiest cities to the 
most impoverished villages in the world”—by highlighting 
issues ranging from the responsibility of production chains 
and markets in the permanence of these conditions, to the 
ineffectiveness of governments and their justice systems both in 

“the developed world, as well as developing countries” in finding 
effective solutions” (THE GUARDIAN, 2014, s.p.). The series 
began in August, 2012 and has produced over 350 reports so far.

it was an issue or a problem for the government, that it was not within 
her power to do anything about it and that while these issues did worry 
her—like other deaths and problems of inequality in various parts of the 
world—she believed that it was not her responsibility as an architect to 
solve them or combat them5. 

This statement by Hadid, reproduced in various media outlets of 
different origins, quickly attracted attention, mainly in digital channels 
specializing in architecture, like ArchDaily and Dezeen6. More news 
came in August of 2014, once again reproduced with agility, that the 
architect was suing The New York Review of Books for defamation in 
relation to the same subject, serving to further fuel the debate—prob-
ably more than the actual article which gave way to the lawsuit. In his 
review of journalist, critic and architect Rowam Moore’s book Why We 
Build: Power and Desire in Architecture, first published in June of 2014, 
Martin Filler dedicated special attention to Hadid, just as the author 
had done (FILLER, 2014). On the one hand, he highlights the chapter 
of the book in which Moore discusses the relationship between clients 
and contemporary superstar architects, and, on the other, he addresses 
efforts made in the Arab world—especially in the United Arab Emirates, 
based on the emblematic case of Dubai—in building what he opts 
to call “architectural theme parks” (FILLER, 2014). Pointing out the 
discrepancies between the real, human and infrastructural conditions 
in the production of this phenomenon and the fantastical image-based 
world of Faustian architecture that goes on to be used a marketing 
strategy for cities, mainly based on the idea of “added value” manifest-
ed in large international architectural projects7, Filler cites the constant 

5 According to the transcript and published in the newspaper: “I 
have nothing to do with the workers. […] I think that’s an issue the 
government—if there’s a problem—should pick up. Hopefully, these 
things will be resolved. […] Yes [I am concerned], but I’m more 
concerned about the deaths in Iraq as well, so what do I do about 
that? I’m not taking it lightly but I think it’s for the government to 
look to take care of. It’s not my duty as an architect to look at it. 
[…] I cannot do anything about it because I have no power to do 
anything about it. I think it’s a problem anywhere in the world. But, 
as I said, I think there are discrepancies all over the world.” (HADID 
apud RIACH, 2014, s.p.)

6 Even while taking into account the problematic nature of the 
source, and the dangerous associations which might even have 
legal implications, it seems worth mentioning, and indicative of 
the heated extremes this debate assumed, that up until August 
of 2017, the Google search engine presented the architectural 
design of Al Wakrah Stadium absurdly as the work of Albert 
Speer, known in architectural history for his ideological 
association with and projects developed for Nazi Germany. 

7 The altered version of the text published after the legal 
proceedings and currently available online reads: “The 
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public solicitations that these architects demand better work condi-
tions on construction sites from local governments, and Hadid’s insen-
sitivity to this issue regarding supposed deaths that occurred during 
the construction of her stadium in Qatar—in the aforementioned inter-
view in London. This information was corrected in a letter of apology 
two months later, clarifying that, at the time of the interview in London, 
construction on the Al Wakrah Stadium had not yet begun and that, as 
such, the migrant worker’s deaths had occurred in other worksites and 
in high-risk situations related to labor conditions in Qatar and not on 
the construction of the project designed by zaha Hadid Architects.

The last emblematic public episode of this heated debate occurred 
in September of 2015, also followed by a letter of apology (WINSTON, 
2015). In the middle of a live interview on BBC Radio in London, Hadid 
was questioned about the relationship between the significant death 
rates of immigrant laborers in Qatar and the construction work on the 
stadium she designed. The interviewee’s denial of any existing connec-
tion and the interviewer’s insistence upon this and other controversial 
matters resulted in the interview’s abrupt end with Hadid exiting the 
studio. The apology that followed would once again highlight the fact 
that there was no evidence that any deaths of immigrant workers in 
Qatar had occurred at the construction site of the stadium designed by 
Hadid (WAITE, 2015).

During the period in which this debate took place—and even 
afterwards—a number of factors deserving of attention seem to fuel 
the discussions. Surely the first and most important of them are the 
continued human rights abuses in Qatar and the successive investi-
gations and reports produced seeking to denounce such situations. 
In this sense, the reports produced by the International Trade Union 
Confederation (ITUC, 2014) and Amnesty International (2016) are sig-
nificant. To a certain extent, the two-year period between the publica-
tion of these two documents sets the change in tone and approach. 

The ITUC (2014) Document seeks to expose ongoing practices in 
the local labor market—mainly in terms of immigrant workers—and 
the discrepancies between the labor laws in Qatar and international 
laws, pointing to the 2022 FIFA World Cup and its preparations as 
fundamental processes in its potential power as a catalyst for change. 
The report describes abusive relationships such as the practice locally 
known as the “kafala system” based on the local labor laws which, in a 
manner that goes way beyond inequality, not only gives employers of 
foreign workers the power to emit national IDs for their employees, but 

preponderance of celebrated architects hired to work in the gulf 
states for the ‘value-added’ commercial cachet of their well-
publicized names and Pritzker Prizes—including Norman Foster, 
Frank Gehry, zaha Hadid and Jean Nouvel—has led to calls 
that these respected figures boycott commissions there until 
laborers working conditions, pay and freedom of movement are 
markedly improved” (FILLER, 2014, s.p.).

also enables them to deny any subsequent hiring by other employers in 
Qatar and even prohibit them from leaving the country. The increasing-
ly expressive offer of job posts in a booming construction industry8 ul-
timately enables, as the report indicates, a complex system which does 
not serve the construction market exclusively, but does have a signifi-
cant participation in it. The kind of system that includes illegal recruit-
ment agencies in other countries which charge exorbitant preliminary 
fees from workers interested in migrating to Qatar, and which keeps 
these workers, once in the country, in lodging camps with cruelly pre-
carious conditions often directly or indirectly administered and super-
vised by companies responsible for employment. An extremely unequal 
system which establishes employer-employee relationships that, in the 
face of international law, can easily be understood as conditions analo-
gous to slavery, and, ultimately, the system of a state that is an absolute 
failure in guaranteeing minimal human rights and the complicit silence 
of the—more than a few—international companies that operate in Qatar 
(ITUC, 2014). 

It is more specifically this un-inspected precariousness in the daily 
conditions of construction workers in Qatar and the collusion of the 
global economic corporate system with these conditions, the themes 
of the report produced two years later by Amnesty International (2016), 
specifically addressing the works of modernization and adjustment to 
the standards required by FIFA to host a World Cup game at Khalifa 
International Stadium, just like the responsibility of the government 
systems and many organizations and companies involved (2016). The 
scenario composed from interviews conducted with 234 men, all 
migrants mainly from countries in South Asia, who worked on the 
construction of the Khalifa International Stadium in 2015, is sad and 
alarming: the promises made as conditions for migration were not kept; 
the salaries were extremely low and mostly used to pay outstanding 
loans; the work conditions were exhausting and the accommodations 
were precarious; and many workers had even been denied the right to 
leave Qatar (AMNESTY INTERNATIONAL, 2016)9. Such conditions 

8 The way in which the construction industry has both nurtured 
and fed off the contemporary global financial system has been a 
recurring theme featured in the work of several authors, from a 
variety of perspectives. See specifically Chesnais (2005), Harvey 
(2011; 2013), Arantes (2011) and Rolnik (2015).

9 In a meaningful passage from the interview transcribed for the 
report, one worker states: “My life here is like a prison. The work 
is difficult, we worked for many hours in the hot sun. When I 
first complained about my situation soon after arriving in Qatar, 
the manager said ‘if you [want to] complain you can, but there 
will be consequences. If you want to stay in Qatar be quiet and 
keep working.’ Now I am forced to stay in Qatar and continue 
working” (AMNESTY INTERNATIONAL, 2016, p.18). Another 
report affirms: “All I want is to be paid on time and to be treated 
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are also frighteningly discrepant in terms of the descriptions of the 
cutting edge character of the new installations, in terms of the rules 
established by FIFA‘s central committee for the hiring of new work-
ers—which seem to clearly operate solely as an instrument of legal 
protection for the institution itself, without any significant inspections 
or efficacy whatsoever10. 

The second factor or recurring point to fuel the discussions—in 
the case of Hadid—that deserves highlighting, is one of the impasses 
regarding the professional responsibility of the architect and the distinc-
tion which at times is made between the legal responsibility estab-
lished by contracts and laws—normally national laws—that regulate the 
exercise of the profession, and the moral or ethical responsibility tacitly 
established by the professional field of architecture11. On the one hand, 
the level of automation in the field of architecture and the international-
ization of its markets consolidated throughout the 20th century—whose 
purveyors are precisely those firms internationally recognized as part 
of the so-called star system—lead to a disconnect between the re-
sponsibility for designing the project and any accompaniment of the 
construction, making it legally impossible, for instance, to hold a firm 
in London responsible for occurrences on a worksite in Qatar, unless 
there is a contract that explicitly states such a responsibility. On the 
other hand, the progression of the history of architecture over the 20th 

with respect. But my company did not pay me for four months 
when I first came to Qatar and the salary is much less than 
what I agreed to [in Nepal prior to arrival in Qatar]” (AMNESTY 
INTERNATIONAL, 2016, p.19).

10 Once again, the following excerpts reproduced from Amnesty 
International’s report are worth noting: “The sweeping arc and 
undulating roof of Khalifa International Stadium are visible 
from afar, providing a striking introduction to the Aspire zone... 
Khalifa International Stadium forms an integral part of [a] vast 
sporting facility. Located approximately 14 kilometers from 
the center of Doha [capital of Qatar], the Aspire zone is the 
home to Aspire Academy, which is training many of the young 
players who are expected to form the backbone of Qatar’s 2022 
squad. Aspetar, a FIFA Medical Center of Excellence credited 
with helping top footballers from around the world recover 
from injuries, is there too, as are numerous other world class 
sporting facilities” (SUPREME COMMITTEE FOR DELIVERY 
AND LEGACY WEBSITE apud AMNESTY INTERNATIONAL, 
2016, p.16). “We strictly prohibit contractors from working with 
recruitment agents that engage in unethical practices such as 
charging workers recruitment or processing fees” (SUPREME 
COMMITTEE FOR DELIVERY AND LEGACY WEBSITE apud 
AMNESTY INTERNATIONAL, 2016, p.19)

11 Here, we begin with the conception of field established by 
Bourdieu (2007).

century made it so that the notion of the social responsibility of archi-
tecture or the architect became inescapable themes—whether affirming 
it or denying it—while having less than clear contours or definitions 
about its extension or meaning. Though distant from such catchphrases 
as “architecture or revolution,” many architects are entirely positioned 
in the international market of large signature works which—surely 
aware of the symbolic and validating role that architecture has always 
played, as well as the propagandistic character that the last decades of 
the 20th century reinforced—question the ethical positioning in taking 
commissions from governments that are less or not at all democratic. 
Still, it should be noted that the issues related to labor conditions at the 
construction site seem to normally be taboos that are less often unad-
dressed in discussions about the social responsibility of the architect in 
the contemporary world than they were in the past—perhaps left behind 
with some debunked leftwing ideologies12. 

The third factor to fuel discussions involving zaha Hadid and Qatar, 
though not the focus of this article, deserves attention for its signifi-
cance, but also for its recurring mention. It is the issue of gender and 
the fact that—beyond the argument in favor of this or that attitude, this 
or that statement would not have been made if she were not a wom-
an—her supposed insensitivity toward the precarious conditions of the 
workers in Qatar seems to be have been pointed to as even more repre-
hensible because of her gender. Even so, evidently, without taking this 
tendency seriously, it seems important to perceive the tones that the 
general discussions about the case took on, and which are made quite 
evident here. Faced with the crucial question raised by these episodes—
what is the responsibility of the architect concerning the processes or 
matters that take place on the construction site, how can they have a 
role in improving them and what kind of role?—the answers seem to 
always slip back into individualized discussions, as if they were individ-
ual choices, ideological positions or responsibilities to be assumed by 
the architect in the exercise of his or her profession. 

However, while these issues are fundamental and should be 
discussed, addressing the subject in such a way that attributes respon-
sibility and displaces to the realm of choice the architect as an ethical 
imperative seems to leave behind or even disguise other issues of 
greater relevance and urgency to be discussed—which once again finds 
an interesting example in the work of zaha Hadid Architects, in the 
case planned based on materiality and not the personality that com-
manded it for many years. It is fundamental to understand that cases 
like that of Qatar are not isolated facts or exceptions, but rather consti-
tute part of the market of architectural production in the contemporary 

12 Of note here are studies previously developed by Manfredo 
Tafuri and, within Brazil, by the group Arquitetura Nova (Sérgio 
Ferro, Rodrigo Lefèvre and Flávio Império); as well as the efforts 
currently made by Peggy Deamer and Pier Vittorio Aureli, among 
others.
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world, employing and involving professionals distributed across the 
globe. And more than this, if one surely cannot blame the architects or 
the field of architecture alone for these conditions, it is also not possi-
ble to deny the intrinsic ties that certain architecture of a monumental 
character and spatial as well as technological sophistication seem to 
possess with the circuits of workforce exploitation, at least through 
repetition. Beyond its occasionally undeniable aesthetic-spatial exu-
berance, what use is this architecture and for whom? And how does 
it make the utmost use of its technological dimension without being 
capable of doing away with the poor work conditions in its construc-
tion, and indeed, on the contrary, having them as constituent part of 
the process?

Such initiatives as that of the group Who builds your architecture? 
(WBYA?)13 seek to place on the agenda the matter of recurring incidents 
of precarious labor conditions on large constructions projects—large in 
the sense of their size, but also in their importance in the field of archi-
tecture. Based on a global comprehension of the systems and processes 
that currently must be coordinated in order for a building to be erected, 
the group seeks, through studies and workshops, to assemble diagrams 
and maps that explain the circuits and connections established from a 
certain construction project or worksite (WBYA?, 2016; 2017): what origin 
and what path might lead the main actors—architects, contractors, work-
ers and investors—and materials involved to the worksite? 

As such, the group seeks to underline three issues that have be-
come central in their debates and actions. The first issue is the distance 
and disconnect between architects, workers and their journeys as well 
as the asymmetry in their respective conditions and the work they do 
(WBYA?, 2011; 2016; 2017). From there, the second question emerges: 
the need to come up with systems of governance and regulation of 
the architectural profession that take into account this global struc-
ture (WBYA?, 2017). Lastly, Who builds your architecture? attempts to 
highlight the recurring existence of construction projects located mainly 

13 The group Who builds your architecture?—comprised of 
Kadambari Baxi, Jordan Carver, Laura Diamond Dixit, Lindsey 
Wikstrom and Mabel O. Wilson, and informally linked to GSAPP/
Columbia University—defines itself as a coalition of architects, 
activists, researchers and educators united around the proposal 
to “[...] examine the links between labor, architecture and 
the global networks that form around buildings. As major 
architectural projects unfold in the Middle East, Asia, Africa and 
around the globe, and as architects from the US increasingly 
work abroad, we explore the ethical, social and political 
questions that emerge under these relatively new circumstances. 
From workers’ rights to construction practices to design 
processes to new technologies WBYA? investigates the role 
of architecture and architects: what it is and what it could be” 
(WBYA?, 2011, s.p.).

but not exclusively in Asia, Africa and the Middle East that are fueled by 
generally international migratory systems which repeat known models 
of slave labor or those analogous to slavery in past centuries in various 
markets and sectors of production14: recruitment of workers in mainly 
agrarian pockets of poverty with the promise of more advantageous 
work, the payment of fees or the incurring of debts to finance migration 
and precarious work conditions and violence to which these workers are 
subjected in many forms (WBYA?, 2017). 

Nevertheless, while initiatives like these play a central role in 
exposing and opening up debate on the fact that such episodes do not 
constitute exceptions, but instead disturbing and outrageous recur-
rences that must be confronted in the professional realm, by history 
and by critics; it seems curious that once again the issue turns to 
the world of ethical and legal responsibilities. It is not an instance of 
denying the importance of discussing these such responsibilities, but it 
seems necessary to return to a previous point and reflect on how pro-
posed and built architecture indirectly contributes to the maintenance 
of this system. In this sense, the reflections of writers like Arantes 
(2010a; 2010b) who attempt to demonstrate the role that critical-
ly-praised architecture plays in the current stage of the financialized 
capitalist system (CHESNAIS, 2005; HARVEY, 2011), be it as a field for 
financial exploitation and the reproduction of capital; be it as a strategy 
for publicity through a logic of the contemporary entertainment indus-
try and the fetish of form. 

This perspective views advances as urgently necessary in the 
reflections on the impacts of new digital technologies on cities and 
architecture15 and for the way that notions of manufacturing or parame-
trization have been absorbed by the field. It also makes taking a critical 
position regarding this technology urgent, surely not as a negation, but 
one which has a broader understanding of how its appeal to automation 
and the reduction of human labor often times ends up resulting in the 
opposite–intense exploitation on worksites–, disguised by the abstrac-
tion of the final resulting form. Perhaps this will be one of the possible, 
fundamental paths for us to surpass the discussion of the connections 
between cutting edge contemporary architecture and the systems of 
labor exploitation in less ideological terms, and which are able to con-
tribute to confronting them in a more effective manner16.

14 In this respect, see Martins (1995).
15 Reflections in this sense are developed by Picon (2013) and 

Sassen (2013).
16 Here there are evident connections with the proposals developed 

by Tafuri regarding the critical role of history and its connections 
with the architectural practice (TAFURI, 2006).
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Laura Diamond Dixit 
Kadambari Baxi
Jordan Carver 
e Mabel O. Wilson

quem constrói 
sua arquitetura?

No canteiro de obras típico de um projeto arquitetônico de larga 
escala, o trabalho é realizado em uma área dividida, e é estruturado 
por uma série de relações contratuais. As funções podem incluir as de 
arquiteto de projeto, arquiteto responsável, mestre de obras e vários 
subempreiteiros, incluindo os responsáveis por materiais e processos 
construtivos específicos (como subempreiteiros de alvenaria, vidracei-
ros, subempreiteiros de estruturas metálica e de concreto, e eletricis-
tas). Além de serem contratados pela habilidade em realizar um traba-
lho especializado, esses profissionais são cada vez mais responsáveis 
pelas condições cotidianas que estruturam as vidas dos trabalhadores 
das construções, e isso também na maior parte do tempo em que se 
encontram fora do pátio de obras. 

Em alguns dos projetos arquitetônicos mais visíveis em constru-
ção ao redor do globo hoje, os subempreiteiros encontram e fazem 
a manutenção das habitações dos trabalhadores da construção, o 
que inclui subcontratar a preparação de comida e serviços que lhes 
serão oferecidos. Eles também garantem (ou deixam de garantir) que 
essas moradias sejam habitáveis, que incluam ventilação adequada, 
água limpa e manutenção da limpeza. Em algumas instâncias, os 
subempreiteiros também garantem que eles tenham acesso à assis-
tência médica.
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A estrutura de trabalho entre os agentes supracitados – arqui-
tetos, engenheiros, consultores, empreiteiros e subempreiteiros –, 
nas construções e em seus espaços auxiliares, é fundamentalmente 
hierárquica, com empreiteiros supervisionando o trabalho de subem-
preiteiros, os quais, por sua vez, são responsáveis pelos vendedores e 
fornecedores. 

Essa organização do trabalho em papéis estritamente definidos, 
responde a questões temporais que demandam modelos de eficiência 
para atender prazos de construção cada vez mais curtos. Tais hierar-
quias são proporcionadas e reforçadas pelo treinamento profissional, 
que começa nas escolas de arquitetura e continua nos escritórios. Os 
desenhos têm um papel fundamental na produção desta hierarquia de 
relações de trabalho, tendo os estúdios de arquitetura, cursos de tec-
nologia e cursos profissionalizantes como locais centrais no processo 
de treinamento de arquitetos para a realização de diferentes tipos de 
desenho, alguns dos quais funcionarão como um passo a passo para 
construção – os documentos da construção reúnem tanto informações 
estruturais, mecânicas, civis e elétricas, quanto arquitetônicas. 

Após a graduação, estagiários em escritórios de arquitetura conti-
nuam a aprender as convenções e padrões das várias fases do pro-
jeto e a preparação da documentação da obra antes de se tornarem 
arquitetos licenciados.1 O exame de licenciatura, supervisionado pelo 
Conselho Nacional das Juntas de Registros Arquitetônicos (NCARB), 
testa o conhecimento do estagiário sobre as dimensões profissionais 
e legais da documentação do projeto, além de outros aspectos do 
trabalho. Como o conjunto de documentos que contêm desenhos de 
plantas, cortes e detalhes transitam entre escritórios (por exemplo, do 
arquiteto para o consultor de fachada), e dali para o canteiro de obras 
e para os empreiteiros, os documentos são , de forma recorrente, ca-
rimbados, lidos, atualizados e interpretados. Por meio desse processo, 
as plantas da obra adentram o sistema legal, tornando-se documentos 
juridicamente vinculativos. Mestres de obras e empreiteiros traduzem 
estes documentos para os trabalhadores da obra in loco, o que, em 
canteiros de obra grandes e transnacionais às vezes exige o uso de 
diversas línguas.

Este diagrama do pátio de obras e de seus espaços auxiliares pode 
ser preenchido com uma pesquisa sobre as condições de trabalho em 
canteiros de obra específicos e sobre as práticas de certos arquitetos, 
engenheiros, empreiteiras e subempreiteiras. Ele também pode ser 
entendido por intermédio de modelos mais abstratos, que não incluem 
nomes específicos, mas utilizam papéis definidos de trabalho para 
compreender o sistema que estrutura o processo de construção hoje 
em dia. Ainda assim, na história e teoria arquitetônicas, nós ainda não 

1 No contexto norte-americano, origem das autoras deste texto, 
embora a lei varie entre os diversos estados, a licenciatura em 
arquitetura não se dá antes do cumprimento de um curso de 
pós-graduação ou do cumprimento de um período de prática.

pesquisamos nem compreendemos completamente o amplo impacto 
da globalização na construção.

Como podemos, então, transpor esta visível cisão entre a discipli-
na da arquitetura e os sistemas globais que dão forma às condições 
cotidianas do canteiro de obras? Nos últimos anos a Who builds your 
architecture? vem organizando oficinas e fóruns públicos, participan-
do de debates e palestras, desenvolvendo visualizações e mapas, e 
escrevendo ensaios para investigar e compreender um complexo con-
junto de relações entre arquitetos e arquitetura na indústria global da 
construção. A Who builds your architecture? tem examinado ligações 
entre o trabalho dos arquitetos, empreiteiros, subempreiteiros e tra-
balhadores de obras no contexto dos processos de edificação dentro 
das cadeias de oferta globais da indústria da construção. Fóruns como 
as bienais e publicações têm fornecido uma plataforma para nossa 
pesquisa; estes espaços vêm ajudando a promover o trabalho, mas 
também nos tornaram cientes da necessidade de se iniciar um debate 
mais amplo sobre o papel do trabalho na arquitetura, nas escolas, nos 
escritórios de arquitetura e nos canteiros de obras. 

Em que tipo de espaço podemos imaginar uma conversa entre 
um arquiteto, um mestre de obras, um pedreiro e um historiador? 
A conversa aconteceria em um escritório, em uma escola, em uma 
instalação, ou em um canteiro de obras? Que tipo de questões seriam 
levantadas, e como uma conversa assim poderia levar a outras conver-
sas, que comecem a estabelecer conexões e transformar hierarquias 
para se tornarem parte de um processo colaborativo que reconheça e 
proteja a dignidade de todas as formas de trabalho?

dormitório de 
trabalhadores, 
nYuad. 
cortesia: Gulf 
labor.

Worker 
dormitory, 
NYUAD. 
Courtesy of 
Gulf Labor.
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como os trabalhadores migram para o canteiro de obras? cortesia: WbYa? team.
How Do Workers Migrate to the Construction Site? Courtesy of WBYA? Team.

o que são as redes de construção de design? cortesia: WbYa? team.
What are Design Construction Networks? Courtesy of WBYA? Team.



o que são as redes de construção de design? 
cortesia: WbYa? team.
What are Design Construction Networks? 
Courtesy of WBYA? Team.

como os trabalhadores migram para o 
canteiro de obras? cortesia: WbYa? team.
How Do Workers Migrate to the Construction 
Site? Courtesy of WBYA? Team.

Laura Diamond Dixit
Kadambari Baxi
Jordan Carver
Mabel O. Wilson

Who builds Your 
architecture?

On the typical construction site for a large-scale architectural project, 
labor is performed on a divided field and structured by a series of con-
tractual relationships. The roles can include the Design Architect, the 
Architect of Record, the Construction Manager, and various subcon-
tractors, including those responsible for specific materials and con-
struction processes (such as curtain wall and glazing subcontractors, 
structural steel subcontractors, concrete work subcontractors, and 
electrical work subcontractors). Beyond being hired for the ability to do 
specialized work, subcontractors are increasingly responsible for the 
day-to-day conditions that structure the lives of construction workers 
for much of the time they are away from the construction site. 

On some of the most visible architectural projects being built 
around the globe today, subcontractors procure and maintain con-
struction workers’ housing, which includes subcontracting for food 
preparation and service for workers. They also ensure (or fail to ensure) 
that workers’ housing is livable, which includes proper ventilation, fresh 
water, and maintenance for cleanliness. In some instances, subcontrac-
tors also make sure that workers have access to medical care.

The structure of work between the afore mentioned actors—archi-
tects, engineers, consultants, contractors and subcontractors—on con-
struction sites and their ancillary spaces is fundamentally hierarchical, 
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with contractors overseeing the work of subcontractors, who are in 
turn responsible for vendors and suppliers. 

This organization of labor into strictly defined roles responds to 
temporal pressures that demand models of efficiency to realize ev-
er-faster construction schedules. Such hierarchies are enabled and 
reinforced by the professional training that begins in architecture 
schools and continues in offices. Drawings play a central role in pro-
ducing this hierarchy of labor relationships, with architectural studios, 
technology courses, and professional practice courses as key sites in 
the process of training architects to make different types of drawings, 
some of which will act as a set of instructions for building—construc-
tion documents bring to get her structural, mechanical, civil, electrical 
with architectural information. 

Post-graduation, interns in architectural offices continue to learn 
the conventions and standards for the various design phases and 
the preparation of construction documents before they can become 
licensed architects. The license exam overseen by the National Council 
of Architectural Registration Boards tests an intern’s knowledge of 
the professional and legal dimensions of construction documents and 
other aspects of practice. As sets of construction documents that 
contain drawings of plans, sections, and details move between offic-
es (for example, from the architect to a facade consultant) and to the 
construction site and contractors, the sets are repeatedly stamped, 
read, updated, and interpreted. Through this process, the construc-
tion drawings enter in to the legal system to become legally binding 
documents. Construction managers and contractors translate these 
documents on-site to workers, which sometimes requires the use of 
multiple languages on large transnational building sites.

This diagram of the construction site and its supporting spaces 
can be filled in with research about the work conditions on specific job 
sites and the practices of particular architects, engineers, construction 
management companies, and subcontracting companies. It can also be 
understood through more abstract models that do not include specific 
names, but rather use defined labor roles to understand the system 
that structures today’s construction process. Even so, in architectural 
theory and history we have not yet fully researched and understood the 
far-reaching impact of globalization on construction. 

How, then, might we bridge this perceived split between the 
discipline of architecture and the global systems that shape the day-to-
day conditions of the construction site? Over the past few years, Who 
Builds Your Architecture? has organized work-shops and public forums, 
taken part in panels and lectures, developed visualizations and maps, 
and written essays to probe and understand a complex set of relation-
ships of architects and architecture in the global construction industry. 
WBYA? has examined links between the labor of architects, contrac-
tors, subcontractors and construction workers in the context of the 
processes of building within the global supply chains of the construc-
tion industry. Forums such as biennials and publications have provided 
a platform for our research. These spaces have helped to advance the 

work, but have also made us aware of the need to initiate wider dia-
logue about the role of labor in architecture in schools, in architectural 
offices, and on construction sites. 

In what type of space might we imagine a conversation taking 
place between an architect, construction manager, construction 
worker, and historian? Would the conversation take place in an office, 
or a school, or an installation, or on a construction site? What sort of 
questions would be raised? And how could one conversation lead to 
other conversations that begin to make connections and transform 
hierarchies to become part of a collaborative process that recognizes 
and protects the dignity of all forms of labor?

Who 
builds Your 
architecture?
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Ana Luiza Nobre

dePois do Futuro: 
escraVidão e morte em 
canteiros olímPicos 
no rio de janeiro

“2016, o ano que veio para ficar”, anunciavam os galhardetes espa-
lhados pela prefeitura no Carnaval que antecedeu as Olimpíadas. 
Faltavam menos de seis meses para os Jogos Olímpicos, e o tom 
definitivo dava a medida do otimismo com o qual se embalou a inves-
tida na recuperação da Cidade Maravilhosa para pôr fim a um longo 
período de degradação, estagnação econômica e cultural. Mesmo que 
o cenário em fevereiro de 2016 fosse já muito diferente hoje do que 
era em 2009, quando o Rio de Janeiro venceu a concorrência interna-
cional para sediar os primeiros Jogos na América Latina, com base na 
soma positiva de uma combinação de fatores como a crise econômica 
internacional, a descoberta da camada de pré-sal na Bacia de Campos 
e um alinhamento político sem precedentes entre as esferas munici-
pal, estadual e federal. 

De lá para cá, muita coisa mudou no cenário internacional, na-
cional e local. O preço do petróleo despencou, a China desacelerou, 
Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e o Brasil ingressou 
numa crise política, econômica e ambiental sem precedentes. Após os 
Jogos Olímpicos, essa crise se agravou com o afastamento da presi-
denta e a escalada das denúncias e delações, enredando uma lista 
sem fim de empreiteiros e políticos. E o Rio de Janeiro – que já havia 
decretado estado de calamidade pública a 49 dias das Olimpíadas 

Este trabalho é um 
desdobramento da 
pesquisa desenvolvida 
no Laboratório de 
Análises Arquitetônicas 
do Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo 
da PUC-Rio, com o 
objetivo de monitorar 
e mapear o processo 
de transformações 
urbanas em curso na 
cidade do Rio de Janeiro 
entre 2009 e 2016, em 
função dos megaeventos 
internacionais que 
culminaram com os Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos 
(Cf. rionow.org).
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– mostrou o pior resultado nas contas públicas entre todos os estados 
brasileiros, em função de um cruzamento de fatores que envolvem 
ainda a queda nas receitas com royalties de petróleo e a redução 
da arrecadação com ICMS do setor de óleo e gás, sob o impacto da 
Operação Lava-Jato.

Pouco antes dos Jogos, no entanto, a Prefeitura do Rio de Janeiro 
ainda se esforçava a todo custo para manter o quadro de otimismo 
sustentado nos últimos seis ou sete anos. A crise financeira do estado 
ameaçou fechar equipamentos culturais que se tornaram emble-
máticos do “renascimento” do Rio, como as bibliotecas-parque? A 
Prefeitura assumiu. A saúde pública entrou em colapso com a falta 
de repasse aos hospitais estaduais? A Prefeitura assumiu. E em meio 
a tantas adversidades – culminantes no desabamento da ciclovia 
recém-inaugurada, que resultou em duas vítimas fatais – salvavam-se 
as notícias de inaugurações de obras: o Parque de Deodoro, a Praça 
Mauá, o Museu do Amanhã. 

Embalado por uma campanha de publicidade maciça, que bombar-
deou imagens gloriosas da nova obra na TV, nas páginas do jornal, na 
janela do táxi e até no carnê do IPTU, o Museu do Amanhã, na Praça 
Mauá, recebeu mais de 100 mil visitantes no primeiro mês de abertura. 
E o número poderia ser muito maior, caso tivessem sido contabiliza-
dos os que desistiram das filas intermináveis sob o céu inclemente do 
verão carioca, ao qual o balanço de 70 metros da nova estrutura não 
oferece qualquer abrigo, a despeito do alardeado potencial tecnológico 
da obra e da retórica da sustentabilidade que já lhe rendeu alguns prê-
mios internacionais. Na praça reformada e desertificada, a aridez do 
piso de pedra e a escassez de arborização tampouco contribuem para 
amenizar o calor. E se a brisa do mar poderia oferecer algum conforto, 
o mau cheiro lembra que a despoluição da Baía de Guanabara, prevista 
no dossiê de candidatura da cidade para sediar os Jogos, não foi além 
da promessa. Mas para muitos bastou uma parada diante da parafer-
nália de Santiago Calatrava para uma selfie que,uma vez compartilha-
da nas redes sociais, contribuiu para viralizar o discurso autocelebra-
tivo imperante na cidade nos últimos anos. Estava aí a prova de que 
a cidade é includente, comemoraram os principais responsáveis pela 
obra: a Prefeitura, a Fundação Roberto Marinho e o Banco Santander. 

O Museu do Amanhã é, de fato, o emblema mais eloquente da 
escatalogia do futuro que embalou o Rio de Janeiro Olímpico. Nele, 
projeto arquitetônico e museológico se conjugaram para exibir uma 
imagem de futuro que assume formas midiáticas, em uma suces-
são estonteante de ambientes imersivos, instalações multimídias e 
estações de jogos digitais. No afã de garantir a estreita associação 
da cidade com o futuro, o passado fica fora do museu. Renuncia-se 
a qualquer relação com a área portuária, qualquer acervo. No museu 
sem passado e sem coleção, ruma-se para um amanhã supostamente 
ao alcance de todos, que começa aí mesmo, na overdose de estímulos 
que rebaixa os nossos sentidos à hiperexcitação. 

Já foi dito que se a cultura americana é atravessada pelo medo 
do declínio, e a portuguesa pela glorificação do passado, a brasileira 

convive com o espectro do futuro. Esse vínculo com o vir a ser, da qual 
o imaginário nacional não escapa, ganhou sua versão talvez mais idea-
lizada no conhecido ensaio do escritor austríaco Stefan zweig, Brasil, 
país do futuro (1941). Mas a relação com o futuro foi tematizada antes 
por vários autores estrangeiros, em textos como Brasil, país do futuro 
(1909), de N. R. de Leeuw; Brasil, país do futuro, de Heinrich Schüler 
(1912); O país do futuro (1922), de Francesco Bianco, e Brasil, o país do 
futuro para a imigração judaica (1928).

De um modo ou de outro, subjaz a esse imaginário uma ideia de 
futuro como um ímpeto progressivo, capaz de deixar para trás um 
passado colonial e escravagista – o traço mais brutal e visível da histó-
ria brasileira, marcada pela exploração de milhões de negros africanos. 
E se essa promessa vem sendo redesenhada de quando em quando, 
de acordo com diferentes versões (inversões) de modernização, com 
as Olimpíadas ela seria afinal cumprida. Como se os Jogos Olímpicos, 
por si só, fossem acabar de vez com a piada popular que garante que 
o Brasil é, e sempre será, o país do futuro. Por isso, o anúncio da esco-
lha do Rio de Janeiro como cidade sede dos Jogos de 2016 foi come-
morado como uma conquista: “O Brasil ganhou definitivamente a sua 
cidadania internacional” (JARDIM, 2009), declarou em Copenhague o 
então presidente Lula, com o rosto coberto de lágrimas.

A partir daí, a ideia positivada e espetacularizada do futuro como 
um tempo luminoso, prestes a chegar, sustentaria um boom de obras 
no Rio de Janeiro: novos museus, edifícios corporativos, hotéis, arenas, 
infraestrutura, sistemas de transporte. E o caráter redentor dessa 
promessa bastaria para justificar tudo: do caos no trânsito à remoção 
forçada de cerca de 20 mil famílias. Como se tanto o presente quanto 
o passado estivessem subordinados, por um nexo causal, a uma meta 
bem definida no futuro – quando, enfim, a cidade do Rio de Janeiro 
supostamente desfrutaria do assim chamado “legado olímpico”.

Essa imagem celebratória da cidade foi mantida à custa de muitos 
apagamentos, no entanto. O caso mais chocante foi a campanha 
internacional da Petrobrás (2011), em que a imagem aérea da cidade – 
a uma distância equivalente à camada de pré-sal – mostrou encostas 
livres de qualquer traço das favelas que marcam a paisagem carioca. 
Operação similar à adotada pelo Google, que entre 2011 e 2013, sim-
plesmente suprimiu o termo “favela” da sua cartografia da cidade, a 
pedido da Empresa de Turismo Municipal.

Logo, várias obras olímpicas começaram a mostrar também a 
lógica perversa subsistente na retomada da indústria da construção 
civil, sob o impulso dos programas PAC e Minha Casa, Minha Vida, e 
da realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Segundo dados 
divulgados pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 
do Rio de Janeiro, entre janeiro de 2013 e março de 2016, 11 operários 
perderam a vida em canteiros de obras de instalações esportivas ou 
de legado para as Olimpíadas, e 3 foram vítimas de acidentes graves 
(COELHO, 2016). É um número impressionante, mesmo se compa-
rado com a Copa do Mundo de 2014, em que 8 operários morreram 
em canteiros, somando as 12 cidades envolvidas. E mais ainda se 
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comparado com as Olimpíadas de 2012, em Londres, em que não foi 
registrada nenhuma morte em canteiro de obras (MOREIRA SALLES, 
2016). Mas o pior é que esses dados nos levam de volta ao Museu do 
Amanhã – por ironia, âncora do projeto de revitalização da área por-
tuária –, onde um trabalhador morreu eletrocutado em janeiro de 2015.

Como se esses registros não bastassem, condições análogas à 
escravidão foram flagradas em pelo menos dois canteiros olímpi-
cos no Rio: a Vila dos Atletas e a Vila da Mídia (por Vila dos Atletas, 
entenda-se o alojamento oficial dos atletas durante as competições). 
No caso, a primeira fração construída e comercializada de um me-
gacondomínio (3.604 unidades) batizado de “Ilha Pura”, construído 
pelas empresas Carvalho Hosken e Odebrecht numa gleba de mais 
de 800 mil m2 estocada há décadas, à espera de valorização, na 
Barra da Tijuca. Apresentada nas peças publicitárias como “bairro 
do futuro”, por reunir “as mais modernas tendências urbanísticas”, “o 
uso racional de recursos” e “conceitos de sustentabilidade em todos 
os processos” (CARVALHO HOSKEN), a Ilha Pura pautou-se, isto sim, 
por uma noção de futuro comprometida exclusivamente com a lógica 
da especulação imobiliária. Uma proposta segregacionista que resulta 
em mais um enclave autossuficiente em uma região já profundamente 
segmentada, e caracterizada por condomínios de luxo e áreas comer-
ciais isoladas entre si e do resto da cidade – a expressão máxima, ao 
mesmo tempo, do colapso do urbanismo funcionalista moderno e do 
conluio entre poder público e empreiteiras.

Nessa ilha de pureza e sustentabilidade, fiscais do Ministério 
Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego encontra-
ram, em julho de 2015, 11 trabalhadores que haviam sido trazidos de 
seus estados de origem (Maranhão, Paraíba, Bahia e Espírito Santo) 
com promessa de alojamento, alimentação e reembolso da passagem, 
mas viviam em condições degradantes e em situação irregular, com 
jornadas de trabalho excessivas e em desacordo com a legislação tra-
balhista. Nada mais contrastante com a suavidade da voz de Fernanda 
Montenegro representando a Pedra da Gávea no filme publicitário de 
lançamento do Ilha Pura (LIMA, 2014). Ou com a imagem de luxo e 
sofisticação encenada nos apartamentos decorados abertos à visita-
ção em seu megaestande (uma instalação de 5.600 m2 composta por 
cinema panorâmico, espaço cultural para eventos e exposições, miran-
te, espaço infantil, restaurante e uma maquete de 260 m2).

Já na Vila da Mídia – também construída na zona oeste da cidade, 
e usada como alojamento de jornalistas estrangeiros durante os Jogos 

– aos indícios de trabalho escravo somou-se ainda o apagamento de 
um cemitério de escravos em área de preservação ambiental reivindi-
cada por uma comunidade quilombola. A Vila da Mídia foi instalada no 
condomínio Verdant Valley Residence, erguido pela construtora Living 
Amparo Empreendimentos Imobiliários, do grupo Cyrela, a cerca de 3 
km do Parque Olímpico. No seu canteiro foram flagrados 11 operários 
em situação análoga à escravidão, em novembro de 2015 (GROSS, 
2016). Mas o que é mais perturbador é que esse canteiro foi instalado 
sobre os vestígios de um antigo engenho de cana de açúcar, cujo valor 

simbólico-cultural está profundamente ligado ao histórico de escravi-
dão na região, que a comunidade local vem lutando há anos para ver 
reconhecido.

Esses dados revelam o reverso da imagem de futuro associada ao 
Rio de Janeiro Olímpico, diante do que já não faz sentido pensar em 
termos de legado, senão de sequelas: 11 mortes em canteiros, duas 
em obras recém-inauguradas. Mais um condomínio fechado na Barra 
da Tijuca. Remoções forçadas. Apagamentos de memória. Práticas de 
escravidão. E indícios de trabalho escravo até dentro das instalações 
olímpicas durante os Jogos (OLIMPíADA, 2016). Como se vê, se o futu-
ro chegou, ele não trouxe nada de novo, e ainda permanece fatalmente 
comprometido com o que há de mais intolerável no nosso passado.
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Projetopografia – Picos de projetos e obras desenvolvidos no rio de janeiro entre 2009 e 
2016, rionow, 2017. Fonte: <rionow.org/mapa.html>
Projetopografia – Peak of development and construction projects 
in Rio de Janeiro between 2009 and 2016, RioNow, 2017. Source: <rionow.org/mapa.html>Ilha Pura. 2014. Foto/Photo: zeca osório



Ana Luiza Nobre

aFter the Future:
slaVerY and death on 
olYmPic construction 
sites in rio 
de janeiro

This paper is an extension 
of the research developed 
by the Laboratory of 
Architectural Analyses 
at the Department of 
Architecture and Urbanism 
of PUC-Rio, with the 
objective of monitoring 
and tracking the process 
of urban transformations 
executed in the city of Rio 
de Janeiro from 2009 to 
2016, in function of the 
international mega-events 
that culminated in the 
Olympic and Paralympic 
Games (Cf. rionow.org).

For Alexandro Ferreira, 
Gerson de Souza, Abraão 
Gonçalves de Almeida, 
Eliveuto Viana de Cristo, 
Stanley Meireles Lima, 
Edmar Ferreira de Souza, 
Antonio Carlos dos 
Santos, Venilton Santiago 
da Silva, Keliton Philipe 
Magalhães de Assis, Thiago 
Real Rubens and Pedro 
Fernandes Magalhães, in 
memoriam

“2016, the year that came to stay,” announced the pennants distribut-
ed by City Hall during the Carnival that preceded the Olympics. The 
Olympic Games were less than six months away, and the categorical 
tone was an indicator of the optimism present in the impetus to restore 
the Marvelous City and end a long period of deterioration and eco-
nomic and cultural stagnation. Though the scenario in February 2016 
was already quite different from what it had been in 2009, when Rio 
de Janeiro won the international competition to host the first Games in 
Latin America, based on the positive sum of a combination of factors 
such as the international economic crisis, the discovery of a pre-salt 
layer in the Campos Basin and an unprecedented political alignment 
between the municipal, state and federal governments.

Since then, much had changed in the international, national and lo-
cal scenarios. The price of oil plummeted, China’s growth slowed down, 
Trump was elected president of the United States and Brazil entered 
an unprecedented political, economic and environmental crisis. After 
the Olympics, this crisis was exacerbated by the removal of the pres-
ident and the escalation of accusations and plea bargain allegations, 
entangling an endless list of contractors and politicians. And of all the 
Brazilian states, Rio de Janeiro—which had declared a state of public 
calamity just 49 days before the Olympics—displayed the worst results es rio de janeiro/rj [17/09/2014]. olimpíadas 2016. rio 2016. obras de construção do bairro 

ilha Pura, local onde se hospedaram os atletas durante os jogos olímpicos de 2016. 
Foto: ivo Gonzalez/agência o Globo.
ES Rio de Janeiro/RJ [09/17/2014]. 2016 Olympic Games. Rio 2016. Construction work at Ilha 
Pura, where athletes stayed during the 2016 Olympic Games.
Photo: Ivo Gonzalez/Agência O Globo.
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in public accounts due to an intersection of factors involving slumping 
revenues from oil royalties and the reduction of income from taxes on 
the oil and gas sector, as impacted by the Lava-Jato Operation.

Shortly before the Games, however, Rio de Janeiro’s city govern-
ment was still doing everything possible to keep up the optimism it had 
sustained over the last six or seven years. When the state’s financial 
crisis threatened to shut down cultural facilities emblematic of Rio’s 

“renaissance,” such as park libraries, City Hall took over. When the pub-
lic healthcare system faced collapse with the lack of transfers to state 
hospitals, City Hall took over. And amidst so much adversity—culmi-
nating in the literal collapse of the newly inaugurated cycleway, which 
resulted in two fatalities—the only saving grace was the news of the 
inauguration of public works: the Deodoro Olympic Park, Praça Mauá, 
and the Museum of Tomorrow.

Driven by a massive publicity campaign, which bombarded TV, 
newspapers, taxi windows and even property tax bills with glorious 
images of the new building, the Museum of Tomorrow at Praça Mauá 
received over 100,000 visitors in the first month after its opening. And 
the number would have been much higher if it had counted those who 
gave up waiting in the interminable lines under Rio’s punishing sum-
mer sun —being that the new 70-meter cantilever structure provides 
no shelter despite the building’s vaunted technological prowess and 
rhetoric of sustainability that has already earned it some international 
awards. In the renovated and desertified plaza, the aridity of the stone 
pavement and the scarcity of trees do nothing to relieve the heat. And 
if the sea breeze could offer some comfort, the stench was there to 
remind people that the decontamination of Guanabara Bay, proposed 
in the city’s dossier when it applied to host the Games, was never 
anything more than an empty promise. Still, for many, a pause in front 
of Santiago Calatrava’s paraphernalia for a selfie posted on social 
networks contributed to making the city’s reigning self-celebratory 
discourse of the last few years go viral. Here was proof of the city’s 
inclusiveness, celebrated by the principal entities responsible for the 
achievement: City Hall, the Roberto Marinho Foundation and Banco 
Santander.

The Museum of Tomorrow is, in fact, the most eloquent symbol 
of the eschatology of the future that enveloped the Rio de Janeiro 
Olympics. In it, architectural and museological design came together to 
present an image of the future with media-ready appeal, in a dazzling 
succession of immersive environments, multimedia installations and 
digital game stations. In its eagerness to ensure the city’s inextricable 
link with the future, the museum left the past out. It forgoes any rela-
tion to the port area, or any collection. In a museum with no past and 
no a collection, we proceed toward a tomorrow which is supposedly 
within everyone’s reach, and which begins right there, with an overdose 
of stimuli that reduces our senses to hyper-excitation.

It has been said that if American culture is permeated by a fear 
of decline, and Portuguese culture by the glorification of the past, 
then Brazilian culture coexists with the specter of the future. This 

connection with what is to come, from which the national imagination 
cannot escape, received its possibly most idealized version in the well-
known essay by the Austrian writer Stefan zweig, Brazil: land of the 
future (1941). But the relationship with the future had already been the 
theme of writings by several foreign authors, such as Brazil, a country of 
the future (1909) by N. R. de Leeuw, Brazil, land of the future by Heinrich 
Schüler (1912), The country of the future (1922) by Francesco Bianco 
and Brazil, the country of the future for Jewish immigration (1928).

In one way or another, what underlies this imagery is an idea of the 
future as a progressive impetus capable of leaving behind a past of 
colonialism and slavery—the most brutal and visible trait of Brazilian 
history, characterized by the exploitation of millions of Africans. And if 
this promise has been redrawn from time to time, in accord with differ-
ent (in)versions of modernization, it would at last come to fruition with 
the Olympics. As if the Olympic Games, by themselves, could put an 
end once and for all to the popular joke that says Brazil is, and always 
will be, the country of the future. This is why the announcement of Rio 
de Janeiro’s selection as host city for the 2016 Games was celebrated 
as an achievement: “Brazil has definitively earned its international citi-
zenship” (JARDIM, 2009), then President Lula declared in Copenhagen 
with tears streaming down his face.

From that point on, the overly positive and spectacular idea of the 
future as a luminous time, soon to arrive, would sustain a construction 
boom in Rio de Janeiro: new museums, corporate buildings, hotels, 
arenas, infrastructure and transportation systems. And the redemptive 
character of this promise was enough to justify everything: from the 
chaos in transit to the forced removal of roughly 20,000 families. As 
if both the present and the past were subordinated, through a causal 
nexus, to a well-defined goal in the future—when, at last, the city of Rio 
de Janeiro would supposedly enjoy the so-called “Olympic legacy.”

This celebratory image of the city was maintained at the expense 
of much obliteration, however. The most shocking case was an inter-
national ad campaign by Petrobras (2011) in which an aerial image of 
the city—at a distance equivalent to that of the pre-salt layer—showed 
the hillsides free of any trace of the favelas that mark Rio’s landscape. 
A similar tactic was adopted by Google which, at the request of the 
Municipal Tourism Company, simply suppressed the term “favela” in its 
cartography of the city from 2011 to 2013.

Before long, several Olympic construction projects also began to 
demonstrate the perverse logic underlying the recovery of the civil 
construction industry fueled by the programs known as PAC [literally 

“Program for Accelerated Growth”] and Minha Casa, Minha Vida [“My 
House, My Life”], as well as the World Cup and the Olympics. According 
to data released by the Regional Superintendency of Labor and 
Employment of Rio de Janeiro, between January of 2013 and March of 
2016, 11 workers lost their lives on the construction sites for sports facil-
ities or Olympic legacy structures, and 3 were victims of serious acci-
dents (COELHO, 2016). These are staggering numbers, even compared 
to the 2014 World Cup, when 8 workers died on construction sites in 
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the combined 12 host cities. And even more so when compared with the 
2012 Olympics in London, where no deaths were recorded on construc-
tion sites (MOREIRA SALLES, 2016). But worst of all is the fact that 
these statistics take us back to the Museum of Tomorrow—ironically, 
the anchor of the revitalization project of the port area—where a worker 
was killed by electrocution in January of 2015.

As if these occurrences were not enough, work conditions akin to 
slavery were discovered on at least two Olympic construction sites in 
Rio: Vila dos Atletas and Vila da Mídia—Vila dos Atletas being under-
stood as the official lodging for athletes during the competitions. In this 
case, the first portion of a mega condominium (3,604 units) christened 

“Ilha Pura” [literally “Pure Island”], was constructed and commercialized 
by the developers Carvalho Hosken and Odebrecht in an area of over 
800,000 m2 [8.6 million ft2] in Barra da Tijuca that had been set aside 
in disuse for decades awaiting an increase in value. Presented in the 
publicity pieces as a “neighborhood of the future” for bringing togeth-
er “the most modern urban trends,” “a rational use of resources” and 

“concepts of sustainability in all processes” (CARVALHO HOSKEN), 
Ilha Pura was, effectively, guided by a notion of the future committed 
exclusively to the logic of real estate speculation. A segregationist 
proposal resulting in yet another self-sufficient enclave in an already 
deeply segmented region, characterized by luxury condominiums and 
commercial areas isolated from one another and from the rest of the 
city—the ultimate expression of the collapse of modern functionalist 
urbanism and, at the same time, of collusion between public authorities 
and contractors.

On this island of purity and sustainability, in July of 2015, inspec-
tors from the Public Ministry of Labor and the Ministry of Work and 
Employment discovered 11 workers who had come from their home 
states (Maranhão, Paraíba, Bahia and Espírito Santo) promised with 
housing, food and reimbursement for travel, and who were living in in-
humane, criminally negligent conditions, and working exorbitant hours 
in violation of labor laws. Nothing could contrast more with the soft-
ness of the voice of actress Fernanda Montenegro representing Pedra 
da Gávea in the publicity film to launch Ilha Pura (LIMA, 2014). Or with 
the image of luxury and sophistication staged in the decorated apart-
ments open to visitors at its mega stand (a 5,600 m2 [60 thousand 
ft2] facility comprised of a panoramic movie theater, cultural space for 
events and exhibitions, belvedere, play area for children, restaurant and 
a 260 m2 [2,800 ft2] model).

In Vila da Mídia—also built in the city’s west zone and used to 
house foreign journalists during the Games—in addition to the evi-
dence of slave labor there was also the destruction of a slave graveyard 
inside an environmental protection area designated for a quilombo—a 
community of descendants of runaway slaves. The Media Village was 
installed in the Verdant Valley Residence condominium, built by Living 
Amparo Empreendimentos Imobiliários, a developer owned by the 
Cyrela Group, about 3 km from the Olympic Park. At its construction 
site, 11 workers were found in slave labor conditions in November 2015 

(GROSS, 2016). But even more disturbing is the fact that the con-
struction site was installed over the remains of an old sugar mill whose 
symbolic-cultural value is deeply linked to the history of slavery in the 
region, and which the local community was fighting for years to see 
recognized.

These facts reveal the other side of the image of the future associ-
ated with the Rio de Janeiro Olympics, an event which no longer makes 
sense to think of in terms of legacy, but rather of consequences: 11 
deaths at construction sites, two at recently-inaugurated public works. 
Another gated condominium in Barra da Tijuca. Evictions. Memory 
erased. Slave-like practices. And signs of slave labor even inside the 
Olympic venues during the Games (OLIMPÍADA, 2016). As we have 
seen, if the future has indeed arrived, it has brought nothing new. 
Instead it remains fatally committed to the most intolerable aspects of 
our past.
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Caderno de campo é o resultado de um con-
vite que fiz a sete trabalhadores da constru-
ção civil para desenhar, em cadernos, suas 
rotinas de trabalho no canteiro de obras 
durante um mês. A ideia me veio a partir da 
leitura do livro I swear I saw this [Juro que 
vi isso], do antropólogo australiano Michael 
Taussig. Nele, Taussig se pergunta se os 
desenhos e garatujas que realiza em seus 
próprios cadernos de campo têm valor et-
nográfico. Ele se refere a um tipo de dese-
nho que não tem nada a ver com técnica ou 
virtuosismo de nenhum tipo, nem mesmo 
pretensões estilísticas. Um desenho que 
é um diálogo com o observado, em estado 
agudo de atenção, permeado por dúvidas e 
questiona- mentos. Taussig se refere a este 
desenho como a instauração de “um novo 
olho”. “Escrever”, diz ele, “produz julgamen-
tos e sínteses que, muitas vezes reduzem 
a realidade”. O desenho, por sua vez, lança 
perguntas. A cada vez que observamos o 
desenho feito no caderno e tentamos expli-
cá-lo, uma nova definição surge. O caderno 
de desenho, portanto, é um dispositivo apto 
a conservar o conhecimento, não como um 
registro inerte, mas como algo vivo. Nas pa-
lavras do antropólogo: “O caderno vira não 
apenas o guardião da experiência, mas sua 
contínua revisão, um órgão peculiar e alta-
mente especializado de consciência, nada 
menos que um disparador da alma. Ele se 
transforma em uma extensão do indivíduo”. 

Inicialmente, não sabia como come-
çar, onde encontrar e como abordar pes-
soas para que participassem do projeto. 
Pensei em colar cartazes com uma es-
pécie de convocatória em alguns lugares 
em que houvesse obras. Mas, antes que 
isso acontecesse, encontrei casualmente 
Anselmo, amigo de Guarulhos que não via 
há muito tempo, em uma padaria na Barra 
Funda. Ele me contou que dava aulas em 
um programa de educação para jovens 
e adultos em uma escola municipal de 

Field book is the result of an invitation I 
made to seven civil construction workers to 
draw their work routines at the construction 
site into sketchbooks during one month. 
The idea came from reading the book I 
swear I saw this, by the Australian anthro-
pologist Michael Taussig. In it, Taussig 
wonders if the drawings and scribbles he 
has performed in his own field books have 
ethnographic value. He refers to a type of 
drawing that has nothing to do with tech-
nique or virtuosity of any kind, not even 
stylistic pretensions. A drawing that is a 
dialogue with the observed, in an acute 
state of attention, permeated by doubts and 
questions. Taussig refers to this drawing as 
the installation of “a new eye”. “Writing,” he 
says, “produces judgments and syntheses 
that often reduce reality”. However, drawing 
poses questions. Each time we look at a 
drawing in the sketchbook and try to explain 
it, a new definition emerges. A sketchbook, 
therefore, is a device capable of preserving 
knowledge, not as an inert register, but as 
something live. In the words of the anthro-
pologist: “The sketchbook becomes not only 
the guardian of experience, but its continu-
ous revision, a peculiar and highly special-
ized organ of consciousness, nothing less 
than a soul-trigger. It becomes an extension 
of the individual”. 

Initially, I did not know how to start, 
where to end and how to approach people 
to participate in this project. I thought of 
putting up posters as a kind of convocation 
in places under construction. But before 
that happened, I casually met Anselmo, 
a friend from Guarulhos, a metropolitan 
region in the city of São Paulo, whom I 
had not seen for a long time, in a bakery in 
the Barra Funda neighbourhood. He told 
me that he was teaching in an education 
program for youth and adults in a municipal 
school in the São Miguel Paulista neigh-
bourhood, in the east zone of São Paulo. 

São Miguel Paulista, na zona leste de São 
Paulo. Contei-lhe do projeto, e ele me disse 
que alguns de seus alunos trabalhavam na 
construção civil, e me convidou a visitar a 
escola. Assim, conheci Adauto, Fernando, 
Fresnel, José, Luiz, Marcelo e Márcio – qua-
se todos baianos, como eu, exceto Márcio, 
que é do Piauí, e Fresnel, que é haitiano 
–, autores de todos os desenhos do livro 
Caderno de campo1. 

Propus a eles que desenhassem situa-
ções do dia a dia vividas em seu trabalho. 
Na produção que trouxeram, aparecem 
situações de lazer, descanso, memória e 
imaginação também. Nó nos encontramos 
uma vez por semana (quatro encontros) 
para partilhar o que cada um fez, desenhar 
um pouco juntos e tomar café. Por cada 
hora de encontro comigo, eles receberam 
um pagamento equivalente a uma hora de 
trabalho deles na obra. Como colabora-
dores fundamentais desse processo, tive 
Ayelén Gastaldi, que ministrou uma oficina 
de encadernação, e Tiago Lima, fotógrafo, 
que registrou todos os encontros. 

Acreditando na hipótese de Taussig 
de que o desenho pode ter muito mais a 
revelar do que se pode pensar em um olhar 
menos atento, e de que ele traz camadas 
que fugiriam a um texto escrito, apresento 
os cadernos feitos pelos sete colaboradores 
deste trabalho, cujos sentidos, a cada vez 
que folheio suas páginas, ganham novos 
contornos. 

1 Medeiros, Vânia. Caderno de 
campo. 2017. Publicação – Intervenção 
pública realizada no âmbito do Projeto 
Contracondutas. Uma seleção dos desenhos 
é apresentada nas próximas páginas. 

I told him about the project, and he said 
that some of his students worked in civil 
construction, and he invited me to visit 
the school. Thus, I met Adauto, Fernando, 
Fresnel, José, Luiz, Marcelo and Márcio – 
almost all of them from the northeast state 
of Bahia, like me, except for Márcio, who is 
from the state of Piauí, and Fresnel, who is 
Haitian –, authors of all the drawings in the 
Field book.1 

I suggested they drew everyday situa-
tions experienced in their work. In the pro-
duction they brought up, there are situations 
of leisure, rest, memory and imagination as 
well. We met once a week (four encounters) 
to share what each one had done, drew a 
little together, and had some coffee. For 
every hour of meeting with me, they re-
ceived a payment equivalent to one hour of 
their work on the construction site. As key 
contributors to this process, I could count 
on Ayelén Gastaldi, who taught a binding 
workshop, and Tiago Lima, a photographer 
who recorded all the encounters. 

Believing in Taussig’s hypothesis that 
drawing may have much more to reveal than 
one can think of with a less attentive gaze, 
and that it brings layers that would escape 
a written text, I present here the sketch-
books made by the seven collaborators in 
this work, for every time I go through their 
pages, their meanings gain new contours. 

1 Medeiros, Vânia. Caderno de campo 
[Field book], 2017. Publication – Public 
intervention realized for Counter-Conducts 
Project. A selection of the drawings is 
presented in the following pages. 

caderno de campo
Um possível novo olho

Field Book 
A possible new eye
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Diego Barajas 
e Camilo García

microatiVismos 
doméstico- 
-(re)ProdutiVos

Poderíamos resumir os trabalhos que vamos apresentar sobre a nossa 
plataforma como uma série de abordagens para a prática arquitetôni-
ca entendida como prática assistencial (de cuidado). Compreendemos 
os cuidados aqui nos termos em que os descreve Joan Tronto, isto 
é, como uma gama de tarefas múltiplas necessárias para “manter, 
continuar e reparar nosso mundo” (TRONTO, 1993, p. 103). Além 
disso, também entendemos a arquitetura como prática sensível no dia 
a dia, ou seja, que atende, por exemplo, à diversidade de experiências, 
necessidades e imaginário que compõem nossa vida, até mesmo em 
atividades aparentemente banais (mas que podem ter um significa-
do muito importante para os indivíduos), sensível a essa capacidade 
transformadora que as ações cotidianas podem ter, por menor que 
possam parecer – por exemplo, experiências aparentemente banais 
como fazer compras ou trabalhos de jardinagem em casa, como vere-
mos em alguns dos casos nos quais trabalhamos. 

Podemos dizer que, na cidade, existem áreas que foram identificadas 
facilmente como cenários daquilo que é político: praças, parques, espa-
ços públicos ou a rua. Nelas existe uma importante tradição de ativismo 
na arquitetura e em outras disciplinas, o que foi amplamente reconhecido 
em relação à construção e uso desses espaços. Eles são, sem dúvida, 
necessários e de valor ímpar na construção social em uma democracia, 
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assim como o trabalho feito a partir deles; no entanto, e graças em 
grande parte ao pensamento feminista, sabemos hoje que existem e são 
necessários outros ativismos, igualmente importantes, os quais se ocu-
pam e operam a partir de inúmeros outros espaços micropolíticos, que 
também têm uma enorme influência sobre nossas vidas. 

Talvez por estarem tão imersos em nossas vidas diárias, ou por 
se tratar de realidades que não operam dentro do circuito imaginário 
dos chamados “espaços comunitários”, às vezes não são tão levados 
em conta em termos do valor na formação da nossa subjetividade e 
de uma vida em comum em um ecossistema social e natural compar-
tilhado. Podemos dizer que o trabalho da Husos, nossa plataforma, 
gravitou durante os últimos quatorze anos, não exclusivamente, mas 
especialmente, em torno destas outras linhas de ativismo.

Estamos nos referindo ao fato de ocupar áreas como novos am-
bientes de trabalho fragmentados, e, entre eles, um muito importante: 
a casa (habitação). Uma primeira referência a respeito disso pode ser 
encontrada na revista Volume N. 32, intitulada “Centros Adrift” (2012), 
em que publicamos um artigo no qual foram analisadas  as proble-
máticas do trabalho em casa – o chamado home working (BARAJAS; 
GARCIA, 2012, p. 118). 

Em nossa pesquisa e nos projetos de nossa prática, as problemá-
ticas do trabalho e da produção têm sido pontos centrais há mais de 
uma década, porque acreditamos que estes constituem uma esfera 
política fundamental na definição dos espaços que habitamos. A este 
respeito, a habitação tem sido um laboratório para nós, com um valor 
muito especial.

Antes de passarmos à análise dessa questão, vale a pena comen-
tar a foto abaixo. Trata-se de oficinas têxteis dos anos 1920 nos EUA, 
e mostra uma das greves da International Ladies’ Garment Workers 
Union – o maior sindicato de mulheres trabalhadoras têxteis durante o 
século XX nos Estados Unidos, o qual desempenhou um papel social 
fundamental nesse setor nas décadas de 1920 e 1930, um momento-
chave na luta pela melhoria das condições de trabalho em oficinas e 
fábricas do setor têxtil. Esses sindicatos nasceram quase ao mesmo 
tempo em que as oficinas e fábricas.

Durante anos, a partir dos discursos dominantes sobre a cida-
de, certos lugares são identificadas como 

“locais de trabalho”, áreas especializadas em 
que acontecem as rotinas de trabalho de 
trabalhadores pagos e, consequentemente, 
lugares-chave para a organização do mundo 
moderno e sua construção social. 

No desenvolvimento do Estado de 
bem-estar social, na Europa Ocidental e em 
outros lugares, por exemplo, muitas vezes as 
fábricas – e, podemos incluir aí, as proto-fá-
bricas – eram reconhecidas (Imagem p.361) 
como espaços-chave ao redor dos quais se 
desenvolveram certas subjetividades de 
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trabalho (trabalho assalariado), e se consolidaram como formas de 
poder e geografias de produção relacionados a elas. Mas elas também 
são reconhecidas como cenários que contribuíram para a construção 
de um senso de comunidade entre os trabalhadores, ao compartilha-
rem suas vidas diárias – comunidades que facilitam as reivindicações 
coletivas e conquistas sociais foram realizadas em muitos países, 
graças a organizações como os sindicatos.

O contexto produtivo atual, por um lado, trouxe uma crescente 
fragmentação geográfica do trabalho e dos trabalhadores, e, por outro, 
com a ajuda da internet, uma dispersão de trabalho nas diferentes 
áreas de nossas cotidianidades. Apesar dessa dispersão, o trabalho 
continua a assumir formas específicas, de acordo com os diferentes 
espaços em que se materializa.

Embora a importância produtiva da fábrica e de outros espaços de 
trabalho institucionalizados durante a industrialização ser indiscutível, 
a sua hegemonia no imaginário pode ser um sintoma de uma perspec-
tiva compartimentada e limitada da ideia de trabalho, vinculada aos 
discursos urbanísticos, os quais negligenciaram outros lugares-chave 
na linha de produção, como a casa – local que, nos ensina o pensa-
mento feminista, tem sido fundamental para a reprodução da base 
do sistema produtivo que é a força de trabalho, “fábrica do social“, 
como coloca Silvia Federici (2012). Diante da visão compartimentada 
patriarcal do trabalho, podemos contrapor uma visão que potencial-
mente fica mais próxima da realidade quanto mais inclusiva ela for, 
o que pode ser chamado de “territorialidade dispersa e múltiplos do 
trabalho”, existente desde sempre, mas que hoje em dia está cada vez 
mais heterogênea e presente.

 A partir desta ideia de territorialidade dispersa, surgem algu-
mas questões que motivam esta pesquisa com relação à habitação: 
qual é o papel que as arquiteturas de trabalho desempenham hoje na 
construção social, e qual o papel poderiam desempenhar no futuro? 
É possível que essas arquiteturas possam funcionar como ferramen-
tas para o empoderamento social e produtivo? Como infraestrutura, 
podem acompanhar os processos de autodeterminação e a constru-
ção de novas formas de bairros?

Dentro dos diferentes espaços de trabalho, para nós foi espe-
cialmente interessante estudar a habitação como espaço produtivo, 
entendendo a forma pela qual uma infraestrutura multiuso que muitos 
de nós temos à disposição (e que, como dispositivo, apesar da disse-
minação do trabalho produtivo e reprodutivo em praticamente todos 
os espaços e momentos da nossa cotidianidade) desempenha um 
papel fundamental na engrenagem do trabalho hoje. Trabalhar com 
a habitação tem funcionado como um laboratório para repensar os 
espaços de produção e reprodução, abordados a partir da pesquisa e 
da realização de alguns protótipos domésticos (re)produtivos. 

Vale a pena esclarecer, então, que ao falar de reprodução, não nos 
referimos ao termo no sentido “heteronormativo” com que muitas ve-
zes está associado; pelo contrário, a reprodução se refere às atividades 
de assistência, tais como a criação e educação dos filhos, mas também 
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tudo o que tem a ver com as diferentes formas de interação social, com 
a construção de resultados e “significados compartilhados necessários 
para produzir e manter laços sociais” (FRASER, 2013), o que, portanto, 
inclui todo o trabalho sem salário, mas essencial para apoiar a vida.

A imagem da página 362 também se relaciona com a indústria têxtil; 
não na década de 1920 nos EUA, mas em Cali, em nossos dias. Nela, o 
doméstico não está separado do trabalho, ambos funcionam juntos.

O diagrama da imagem (p. 358) representa o funcionamento diá-
rio de uma casa oficina de produtos têxteis hospedaria e nectarífera, 
que construímos junto com uma comunidade de vizinhos, biólogos e 
entomologistas de Madrid e de Cali. Trata-se de um pequeno edifício 
em que o doméstico e o trabalho se misturam, e que projetamos e 
construímos em etapas – um processo que continua até nossos dias. 
Foi construída numa primeira fase em 2003, e depois, mais tarde, 
entre 2005 e 2010. Hoje a comunidade de vizinhos é totalmente 
responsável pelo cuidado diário da casa oficina jardim, e dos insetos e 
pássaros que a visitam.

 Neste projeto, exploramos o poder relacional de habitação produ-
tiva e reprodutiva, que vincula tanto amigos e familiares como forne-
cedores e clientes com as moradoras e entre si, para compartilhar e 
socializar certos experimentos botânicos que lá acontecem há mais ou 
menos nove anos. São experimentos que buscam entender o domés-
tico como parte do urbano, como um território comum de convivência 
ativa entre os trabalhadores, plantas, aves e insetos, que ali encontram 
néctar nas flores e abrigo na vegetação, graças ao trabalho de jardina-
gem: um lugar onde se testam novas relações reprodutivas sociais e 
com a natureza. 

Além das atividades de jardinagem no interior do edifício, dife-
rentes ações com plantas e micropaisagismo foram promovidas entre 
vizinhos, a partir de um enfoque não antropocêntrico, distribuindo 
sementes e informações práticas impressas em cartões postais 
entre as pessoas que o visitam, por exemplo, ou por meio de oficinas 
dedicadas ao compartilhamento de informação sobre como cuidar da 
flora e fauna, ou ainda focando nos desfiles de moda e coleções de 
temporada como oportunidades para a disseminação de informações 
(por meio de folhetos) relacionadas ao trabalho do espaço, ou com a 
própria estampa da roupa com motivos ecológicos.

Em paralelo a esse projeto, continuamos explorando as problemá-
ticas e potencialidades das cotidianidades domésticas (re)produtivas, 
ou seja, a habitação entendida como um local de trabalho produtivo 
e reprodutivo, por intermédio de outros projetos, que têm funcionado 
como pequenos laboratórios.

Cotidianidades doméstico-produtivas é um projeto de pesquisa de-
senvolvido em Madri. Trata-se de várias entrevistas com trabalhadores 
domésticos e de mapas feitos a partir de uma pesquisa de campo 
extensa, realizada entre 2010 e 2011 sobre o dia a dia dessas pessoas, 
que faziam todo tipo de trabalho em casa – donas de casa, cabeleirei-
ros, estilistas, costureiras, confeiteiros, operadores de telemarketing, 
acompanhantes, entre outros. 

No caso de Maria, ela fazia o trabalho de telemarketing, suas 
quintas-feiras correspondiam ao dia de trabalho em casa, no qual ela 
se conectava com as pessoas que trabalhavam no Chile e na África 
Ocidental. É também o dia em que ela se encontrava com os vizinhos 
os que nos outros dias da semana normalmente não via (os gerentes 
de loja, como a peixaria da esquina, e outros estabelecimentos comer-
ciais), pois saía tarde do escritório. Esse caso ilustra algo que aconte-
ce com muitas pessoas que trabalham em casa, e que muitas vezes 
vivem uma relação particularmente intensa com seu entorno imediato, 
passando muito tempo em seus bairros. Tal intensidade pode decorrer 
da ausência de contato, o que produz uma solidão diária por trabalhar 
em bairros que não oferecem serviços, ou que são desprovidos de 
lugares de encontro entre os vizinhos.

O caso de Maria, como de outros entrevistados, mostra como o 
trabalho em casa, apesar de muitas vezes implicar o isolamento, pode 
vincular estilos de vida, o que é parte ativa da construção da cidadania 

– nesse caso no nível do bairro, mas também em níveis translocais.
Outros exemplos demonstram como trabalhar em casa também 

tem a ver com formas instáveis  de trabalho, muitas vezes dependen-
tes de contratos temporários. Em um grande número de ocorrências, 
trabalhadores domésticos – como Javier, um estilista que, como os 
outros, mantém uma relação de trabalho com empresas – estabele-
cem formas contratuais que incentivam a precariedade, como as que 
operam sob a dinâmica de outsourcing.

Algumas das memórias e desejos narrados pelos entrevistados fo-
ram muito esclarecedores durante as entrevistas, e, para nós, funcio-
naram como protoprojetos arquitetônicos – nos mapas, são represen-
tados com bolhas e nuvens respectivamente. Na entrevista com Maria, 
por exemplo, aparece uma memória de um edifício tipo corrala (com 
acesso aos apartamentos por uma varanda comum, com vista para 
um pátio) onde ela morou. Também aparece um edifício em que ela 
morou e cuja lavanderia era compartilhada – era ali onde encontrava 
seus vizinhos. Os dois exemplos funcionavam para ela como espaços 
facilitadores de encontros casuais entre vizinhos em que, segundo ela, 
ficava mais fácil conviver com a solidão das horas de trabalho em casa 
(Imagem p. 356).

Reconhecer a esfera produtiva da habitação deixa visível as 
diferentes problemáticas e oportunidades, e o desenho e as outras 
áreas nos apresentam desafios diferentes. É um local de produção 
fragmentada, que pode levar a uma alta dose de solidão e isolamento, 
e por isso deveria ser transformado em espaço de cooperação e inte-
ração social. Um espaço no qual se materializam as formas de domi-
nação e exploração próprias do capitalismo de hoje, mas também um 
espaço para experimentar outras formas produtivas e reprodutivas, 
como a casa oficina hospedaria e nectaríferas.

Habitações (re)produtivas de alta densidade é um protótipo de 
edifício residencial vertical para limitar a expansão urbana de Madri, 
no qual buscamos, por meio de sete estratégias espaciais (como 
fachadas-letreiros, criação de creches para bebês ou corredores 
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compartilhados para movimentação e lazer) explorar espaços em que 
poderiam acontecer diferentes atividades cotidianas doméstico-pro-
dutivas e reprodutivas compartilhadas, e que pudessem facilitar novas 
formas de interação social e econômica entre vizinhos e visitantes.

O último projeto que gostaríamos de abordar, ainda em andamen-
to, é Urbanismos de remessas. Sua fase atual acaba de ser publicada 
em livro, cujo formato permite diferentes formas de interação entre 
a pesquisa e o público. Por meio desse trabalho, procuramos mostrar 
que os urbanismos de remessa – moldados por impacto, trabalho 
migrante e microfinanças translocais (pequenas quantias de dinhei-
ro que os migrantes enviam para seus países de origem) – não são 
realidades marginais, mas laboratórios avançados de novas formas de 
criar cidades em um mundo hiperconectado. Eles permitem explorar 
as dimensões biopolíticas do capitalismo financeiro e da globalização, 
as quais, até o momento, foram insuficientemente tratadas, tais como 
a ausência física dos trabalhadores transnacionais em seus países de 
origem e, consequentemente, novas carências e desafios diante dos 
cuidados e formas de pertencimento e desapropriação neocolonial, 
por meio de processos imobiliários, dívidas e hipotecas. 

O estudo analisa o papel da arquitetura da habitação nesses pro-
cessos, e explora alternativas na concepção e gestão urbana em alguns 
modelos autogeridos subestimados e negligenciados de habitações (re)
produtivas e progressistas. Conectado com pesquisas anteriores, há 
nesses urbanismos diferentes situações, que adicionam outros pontos 
de vista sobre a produção e reprodução no âmbito doméstico.

Projetos como o protótipo de habitações (re)produtivas verticais, 
a casa e hospedaria e nectarífera, ou as habitações autogeridas pelas 
comunidades de migrantes, para nós têm funcionado, ao longo desses 
anos, como microlaboratórios que talvez possam sugerir algumas 
linhas de ação para explorar a construção de novas áreas comuns, 
de outras subjetividades (re)produtivas afetivas, e, finalmente, novas 
narrativas sociais, econômicas e ambientais diante das formas de 
dominação do capitalismo neoliberal atual.
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The works by our platform presented here could be summarized as a 
series of approaches to an architectural practice understood as a prac-
tice of care, interpreting “care” in the terms described by Joan Tronto, 
that is, as a range of multiple efforts needed to “maintain, continue, 
and repair our ‘world’” (TRONTO, 1993, p. 103). We also understand it 
to mean a practice that is sensitive to everyday life, that is, one that at-
tends, for example, the diversity of the experiences, needs and imagery 
that make up our day-to-day, including apparently banal experiences 
that may, in fact, have a hugely important meaning in our lives. And 
sensitive to this transformative ability that daily actions can have, no 
matter how small they may seem to us. For example, ostensibly mun-
dane experiences such as going shopping or gardening at home, as we 
shall see in some of the cases we have worked on.

We can say that there are areas of the city that have been fairly 
readily identified as political settings, such as squares, parks, public 
spaces or the street. There is an important activist tradition in architec-
ture as well as in other disciplines, which has been widely recognized in 
relation to construction and the use of said spaces. They are undoubt-
edly necessary and hold a unique value in the social framework of a 
democracy. Nevertheless, thanks to a large extent to feminist thought, 
we now know that other, similarly necessary activisms also exist, ones 
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that are equally important, concerning and operating from many other 
everyday micro-political spaces that also have an enormous influence 
on our lives. 

Perhaps because they are so enmeshed in our daily routines, or be-
cause they are realities that do not operate within the imaginary circuit 
of so-called “communal or communitarian spaces,” they are sometimes 
sidelined in terms of their value in the configuration of our subjectivity 
and communal life in a shared social and natural ecosystem. It could 
be said that over the past fourteen years, the work of our platform, 
Husos, has revolved—not exclusively, but mainly—around these other 
lines of activism.

We are referring to the study of such areas as new atomized labor 
environments, among which one particularly important environment 
stands out: the home. In English, a primary reference on this subject is 
an article published in Volume magazine no. 32 in 2012, entitled “Centers 
Adrift”, in which we analyzed the problematic aspects of labor from the 
perspective of “home working” (BARAJAS; GARCIA, 2012, p. 118). 

For more than a decade, in our research and in the projects under-
taken at our practice, the problems of work and production have been 
central, since we believe that they constitute a political realm that is 
fundamental in the definition of the spaces we inhabit. In this sense, we 
have found the home to be an exceptionally valuable laboratory.

Before we begin analyzing these projects, we would like to com-
ment on an image (see page 352), a photo concerning American textile 
workshops in the 1920s. It depicts one of the strikes carried out by 
the “International Ladies’ Garment Workers‘ Union,” the largest labor 
union of female workers in the US textile industry in the 20th century. 
The ILGWU played a crucial social role in this sector in the 1920s and 
‘30s, critical years in the struggle to improve labor conditions in textile 
workshops and factories. These labor unions were born almost at the 
same time as the workshops and factories themselves.

For years, within dominant discourses on the city, certain spaces 
have been identified as “workplaces,” specialized locales where paid 
workers carry out their work routines and, as such, key places for the 
organization of the modern world and its social construction. 

For example, in the development of the Welfare State in Western 
Europe and other places, factories—and we could also include the 
proto-factories, as seen in image on page 361, that preceded them—
have been recognized as fundamental spaces around which certain 
labor subjectivities hinging on paid work were developed, while forms 
of power and geographies of production related to them were consol-
idated. But they are also recognizable as settings that contributed to 
the construction of a sense of community among workers as they share 
their daily lives. These are communities that have made collective de-
mands and social achievements, including those that have occurred in 
numerous countries thanks to such organizations as labor unions.

The current productive context has brought with it, on the one 
hand, ever more geographic atomization of work and workers and, on 
the other—with the help of the internet—a dispersal of work across the 

many spheres of our daily lives. Despite this dispersal, work continues 
to take on specific forms in accordance with the different everyday 
settings in which it appears.

Although the productive importance of factories and other in-
stitutionalized work spaces during industrialization is indisputable, 
their hegemony in the public imagination might, by contrast, be a 
symptom of a limited, compartmentalized vision of the idea of work. 

A vision linked to urbanistic discourses that 
ignore other key places in the production line 
such as the home, a precinct that, as femi-
nist thought teaches us, has been key in the 
reproduction of the production line’s base: 
the workforce—the “social factory” as Silvia 
Federici (2012) calls it. We can counter the 
patriarchal, compartmentalized vision of labor 
with a vision that is possibly closer to reality 
in the sense that it is more inclusive, which 
we propose as a “dispersed, diverse territori-
ality of labor,” one which has always existed 
but is, in today’s world, ever more heteroge-
neous and present.

From this idea of dispersed territoriality, a 
few questions emerge which drive our research in relation to the home: 
what role do the architectures of labor currently play in social con-
struction, and what role could they play in the future? Is it possible to 
have architectures of labor that function as tools of social and produc-
tive empowerment? As infrastructures able to accompany process-
es of self-determination as well as the construction of new kinds of 
neighborhoods?

Of all labor spaces, it has been especially interesting for us to study 
the home as a productive space, understanding it as a multifunctional 
infrastructure to which many of us have access, and as an instrument 
which, despite the fact that labor—both productive and reproductive—
has spread to practically all times and spaces of our daily lives, plays 
a crucial role in the mechanics of contemporary labor. Working on the 
home has offered us a kind of laboratory in which to rethink productive 
and reproductive spaces, addressed by research and the creation of 
several (re)productive domestic prototypes. 

It is worth clarifying this point: when we say “reproduction” we are 
not referring to the term in the “heteronormative” sense with which it is 
often associated. On the contrary, reproduction refers to care activities 
such as the rearing and education of children, but also to everything 
related to the different forms of social interaction, to the construction 
of affection and “shared meanings, necessary for producing and main-
taining social bonds”, according to Nancy Fraser’s (2013) definition; it 
therefore includes all those activities that are unpaid but fundamental 
to the sustenance of life.

The next image we would like to refer to is also related to textile 
production, not in the US in the 1920s, but rather in present-day Cali, 
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Colombia. Here, the domestic realm is not separate from the work field; 
on the contrary, they are intertwined (image above).

The diagram on page 358 deals with the day-to-day functioning 
of a textile product house-atelier unit that is also a garden of host and 
nectariferous plants, which we built together with a small group of 
residents, biologists, and entomologists from Madrid and Cali. It is a 
small building in which the domestic and the industrial intermingle, 
and which we designed and built in stages in a process that continues 
to this day. The initial stage was completed in 2003, while later stages 
of construction took place between 2005 and 2010. Today, the com-
munity of residents is entirely responsible for the daily upkeep of the 
house-atelier-garden and the insects and birds that visit it.

In this project we explored the relational power of the productive and 
reproductive home, which links friends and family members as well as 
suppliers and clients with the residents and with one another, in order 
to share and disseminate information on certain botanical experiments 
conducted there over the past 9 years. We refer to experiments that seek 
to understand the domestic as a sphere of the urban; and as a shared 
territory of active cohabitation for workers, plants, birds and insects, that 
find nectar in the flowers and shelter in the vegetation there, thanks to 
the gardening work being done. It is a place where new reproductive 
relationships with society and nature have been put to the test.

In addition to the gardening work being carried out within the 
building, several gardening and micro-landscaping tasks have been 

promoted among the residents from a non-anthropocentric approach. 
For example, seeds and practical information printed on postcards are 
distributed to people who come to visit, workshops are held dedicat-
ed to sharing information on how to care for the local flora and fauna 
and fashion shows and seasonal collections serve as opportunities to 
spread related information by distributing free booklets, or printing 
eco-sensitive motifs on the actual clothing pieces. 

In parallel to this project, we have continued to explore the prob-
lematic aspects and potentials of the domestic productive and (re)
productive daily realities, through other projects that function as small 
urban laboratories.

Everyday Home-Based Working Realities is a research project we 
developed in Madrid based on several interviews with home-based 
workers and maps drawn from extensive field work carried out in 2010 
and 2011 on the day-to-day lives of people who do all kinds of jobs, 
including housewives, hairdressers, designers, seamstresses, pastry 
bakers, telecommuters, escorts and others.

In the case of María, an occasional telecommuter, Thursday is the 
day she works from home, when she connects with co-workers based 
in Chile and West Africa. It’s also the day when she meets with neigh-
bors she doesn’t get to see the rest of the week, as she normally gets 
home late from the office—for example those who run shops like the 
corner fish market and other businesses. This case illustrates some-
thing common among many home-based workers, namely that their 
relationship with their immediate surroundings is particularly intense, 
since they spend a great deal of time in their neighborhoods. This in-
tensity could be due to a lack of human contact, and their experiences 
of daily loneliness, for example when working in neighborhoods that 
have no available services or lack meeting places for residents—or, on 

the contrary, when they live in areas that enable such 
interaction.

María’s case, like others we interviewed, shows how 
even though home-based work often involves isolation, 
at the same time it can be linked to lifestyles that take 
active part in the construction of citizenry, in this case 
on the scale of the neighborhood, but also on translocal 
scales.

Other examples show how working from home can 
also be connected, in many cases, with unstable forms 
of labor, as they frequently depend on temporary and 
precarious contracts. This is clearly seen with a good 
number of home-based workers, including Javier, a 
designer who, like others, maintains contractual rela-
tionships with companies that foster precariousness, 
the kind that operate according to the dynamics of 
outsourcing.

Especially enlightening were the recollections and 
wishes narrated by the interviewees, which, from our 
point of view, function as architectural proto-projects. 

Protótipo 
bioclimático 
da casa 
oficina 
jardim 
hospedeiro e 
nectarífera 
para 
borboletas 
de cali. Pela 
husos. Foto 
do térreo: 
manuel 
salinas.

Bioclimatic 
Prototype of 
a Host and 
Nectar Garden 
House. By 
Husos and the 
residents’ 
micro 
community. 
Photo of 
ground 
floor: Manuel 
Salinas.

jardim 
vertical 
nas paredes 
germinadas 
com plantas 
arbustivas na 
casa oficina 
jardim 
hospedaria e 
nectarífera. 
Pela husos. 
Foto: diego 
barajas

Vertical 
garden with 
shrubs in 
property 
walls of the 
Host and 
Nectar Garden 
House-Atelier. 
By Husos. 
Photo: Diego 
Barajas.
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We have represented them in the maps as speech bubbles and thought 
clouds respectively. In our interview with María, she recounts her mem-
ory of an “edificio corrala,” a building in which apartments are accessed 
by way of a shared balcony and look out onto a central courtyard, where 
she used to live. We also learn of another building she used to live in 
which had a shared laundry room, where she would regularly meet with 
neighbors. Both examples acted as spaces that facilitated casual meet-
ings between neighbors and where, she says, she found a great deal of 
solace from the loneliness of working at home (Image p. 356).

The recognition of the productive nature of homes underlines vari-
ous problems and opportunities which, from the perspective of housing 
design and other fields of action, present us with different challenges. 
An atomized place of production that might bring with it a high dosage 
of solitude and isolation can also serve as a space for cooperation and 
social interaction. A space where forms of domination and exploitation 
that are the current hallmarks of capitalism can plainly be seen, yet also a 
space where experiments with other productive and reproductive modes, 
such as the host and nectar garden house-atelier, can take place.

High Density (re)Productive Homes is a prototype of a residential 
high-rise building to limit urban expansion in Madrid. In this project 
we tried to explore spaces—using seven spatial strategies such as 
billboard-facades, communal daycare lounges, and wide corridors 
where people are able to move about or relax—where different shared 
daily domestic productive and reproductive realities could unfold, 
enabling new forms of social and economic interaction among neigh-
bors and visitors.

The last project we would like to discuss, Urbanisms of 
Remittances, is ongoing, and its latest phase is a recently published 
book whose format allows different forms of interaction between the 
research and the public. Through it, we wanted to demonstrate that 
urbanisms of remittances—small amounts of money that migrants 
send to their home countries—, shaped by affections, migrant labor 
and translocal microfinance are not marginal realities, but advanced 
laboratories of new modes of city-making in a hyperconnected world. 
They permit us to explore new bio-political dimensions of financial-
ized capitalism and globalization that have thus far been insufficiently 
addressed, such as the corporeal absences of transnational workers in 
their countries of origin and, as a consequence, a major crisis in terms 
of care, as well as forms of belonging and neo-colonial dispossession 
through real estate processes, debts and mortgages. 

The study analyses the role of the architecture of the home in these 
processes and investigates alternatives in urban design and manage-
ment in several self-managed models of (re)productive and progressive 
homes and neighborhoods that are currently undervalued and over-
looked. Related to previous studies, these urbanisms contain numerous 
situations that provide alternative visions of production and reproduc-
tion in the domestic realm. 

In recent years, projects such as the prototype high-rise of (re)
productive homes, the garden building with host and nectar plants for 

Cali’s butterflies and the homes that are self-managed by communi-
ties of migrants, have been, for us, micro-laboratories which perhaps 
might suggest certain courses of action by which we may explore, 
through shared daily domestic productive realities, the construction of 
new shared realms, of other affective (re)productive subjectivities, and 
ultimately of new social, economic and environmental narratives that 
challenge the current forms of neoliberal capitalist domination.

“urbanismos 
de remessas. 
habitações  
(re)produtivas 
da dispersão”, 
um projeto da 
husos. camilo 
García e 
diego barajas 
(eds.). 
editorial 
caniche. 
madri, 2017. 
Foto: rocío 
romero/imagem 
subliminal

“Urbanisms of 
Remittances. 
Re-Productive 
Homes in 
Dispersion”, 
a project by 
Husos. Camilo 
García & 
Diego Barajas 
(eds.). 
Editorial 
Caniche. 
Madrid, 2017. 
Photo: Rocío 
Romero/
Subliminal 
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Cena 1

Um conjunto de documentários exibidos como atividade do Projeto 
Contracondutas,1 adensamento crítico apresenta as evidências 
recorrentes no padrão de construção de infraestruturas pesadas das 
grandes obras públicas no Brasil, entre 1954 e 1979: a Construção 
de Brasília, da Ponte Rio-niterói, da Transamazônica, do Plano 
Rodoviário de Primeira Urgência, das Usinas Hidrelétricas de Jupiá 
e Itaipu. Cenas que se repetem e se sobrepõem, encontradas 

1 O Projeto Contracondutas parte de questões abertas pela 
fiscalização sobre trabalho escravo em uma grande obra em 
Guarulhos – aeroporto Internacional – para, por meio de 
pesquisas acadêmicas e jornalísticas, associadas a atividades 
didático-pedagógicas, levantar, analisar, debater, problematizar 
e comunicar de forma abrangente a situação do trabalho 
análogo a trabalho escravo na indústria da construção civil, 
refletindo sobre seus rebatimentos na produção da arquitetura 
e do planejamento urbano de infraestrutura na escala nacional.

guilherme Petrella 
e carolina Heldt d'almeida
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como documentos no acervo da empreiteira Camargo Corrêa.2 
Considerando o cenário atual, algumas contradições ou aporias 
relativas ao processo de desenvolvimento urbano brasileiro recente 
se evidenciam, ao mesmo passo que se revela que ainda nos faltam 
chaves de análise para a legibilidade dos paradigmas conjunturais e 
estruturais deste processo. 

nesse sentido, propomos uma leitura, de caráter ensaístico, de 
elementos presentes nas cenas expostas pelos vídeos, que se sobre-
põem e se complementam, em um panorama histórico; nas dobras do 
tempo do movimento histórico constituído de continuidades e descon-
tinuidades no processo de reestruturação do urbano contemporâneo. 
Temos como finalidade aqui testar uma forma de ler o contemporâneo 
e promover um debate a seu respeito, a partir da observação dessas 
cenas datadas de 1954-1979, sob o prisma de três categorias de análi-
se: estado-empresa, espaço-natureza e trabalho-canteiro.

Estado-empresa. O desenvolvimento do estado brasileiro, notada-
mente a partir destes anos, se dá em paralelo à passagem da predo-
minância rural à predominância urbana. nesta passagem, a provisão 
de grandes infraestruturas territoriais é acompanhada pela extensão 
e intensificação da urbanização. É neste movimento, e no processo 
de construção das grandes obras públicas, que as grandes empresas 
construtoras se desenvolvem, concentrando capital até a sua formação 
em oligopólio nacional. assim, há um imbricamento estado-empresa 
que caracteriza o desenvolvimento produtivo nacional mais amplo.

Espaço-natureza..O movimento acima considerado tem o espaço 
como elemento fundamental. a urbanização extensiva e intensiva, 
contudo, avança sobre espaços rurais e, notadamente, sobre o natural. 
a existência de um depende da anulação do outro. apesar dos danos 
ambientais irreversíveis, em larga escala como se realizava à época, a 
dimensão da destruição ecológica não figurava como entrave a esta 
expansão. Pelo contrário, aparecia como superação de um (suposto) 
atraso e indicava o nascimento de uma nação equiparável aos países 
mais desenvolvidos.

Trabalho-canteiro. a transformação do espaço, do ambiente natu-
ral e a urbanização se dá mediante o trabalho humano. Contudo, as 
relações materiais de produção se organizam à luz da especificidade 
do produto, as grandes obras públicas. Seja pela extensão espacial, 
que se realiza por meio da intensificação da exploração da força de 
trabalho (especialmente os canteiros móveis de provisão de rodo-
vias), seja pela intensificação espacial de grandes infraestruturas de 
produção de energia, cuja complexidade associa à industrialização 
de alta tecnologia no processo de trabalho ao trabalho manufatureiro 
em escala ainda maior. Uma visão fabril da produção na sua forma de 
desenvolvimento truncado, incompleto, do fordismo periférico, como 
são caracterizados os processos na condição do subdesenvolvimento. 

2 Imagens presentes no arquivo audiovisual – Centro de 
Documentação e Memória Camargo Corrêa. 

Still do filme “a energia de Jupiá” – 1972: construção da uHe e do acampamento de Jupiá. 
dirigido por: Jean manzon.
still from the film “a energia de Jupiá”—1972: construction of the HeP and the Jupiá camp. 
directed by: Jean manzon.
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esta tríade de análise pretende criar os eixos de investigação 
sobre as cenas observadas, considerando as especificidades dos 
momentos históricos e produtos realizados, no contexto da referida 
condução nacional da produção das grandes obras públicas no país 
de cada período. Quiçá, o desdobramento da pesquisa a partir desses 
três eixos de análise permita reconhecer o ponto de fuga para vislum-
brar a realidade contemporânea. em conjunto, o período abordado 
nos vídeos é marcado pelas iniciativas estatais de orientar o desen-
volvimento econômico, inicialmente a partir dos anos Getúlio Vargas 
e Juscelino Kubitschek, relativos à formação da produção destas 
infraestruturas, e, posteriormente, no âmbito da Ditadura Militar, que 
articulou o caráter repressivo à intensificação da exploração da força 
de trabalho e o acréscimo do endividamento público para a realização 
do programa desenvolvimentista.

no primeiro momento, a produção destas grandes obras dá as 
condições iniciais para a expansão do capital, uma espécie de “ca-
pital primitivo” (MaRX, 1985) da produção do espaço, que promove 
as bases do processo de urbanização de caráter desigual no âmbito 
da relação entre terra-natureza, trabalho absoluto-subsunção formal 
e a formação das instituições-base do desenvolvimento do capital 
industrial. no segundo momento, estas condições se reproduzem, 
com o aumento de escala de produção, intensificação do trabalho 
e da urbanização no território brasileiro. Trata-se de criar os funda-
mentos do processo de expansão do capital ampliando as fronteiras 
espaciais, produtivas e institucionais, sem (nunca) alcançar a desejada 
modernização da vida urbana. estes documentários foram produzidos 
por Jean Manzon,3 sob encomenda dos governos nacionais a cada 
momento em que foram produzidos. eles tinham a demonstração e 
propaganda dos feitos do desenvolvimento nacional, notável pela nar-
rativa ufanista, heroica e retumbante da apologia à engenharia nacio-
nal, à personificação do estado nos líderes políticos em questão e nas 
forças produtivas envolvidas nesses empreendimentos. Para efeito 
de promover o debate dirigido no adensamento Crítico do Projeto 
Contracondutas, propomos uma edição em três blocos de apresen-
tação dos seis vídeos selecionados. Foram organizados três blocos 
com duplas de vídeos, cada bloco com dez minutos (mesmo tempo da 
versão original dos vídeos).4 no entanto, para fins dos objetivos aqui 

3 Jean Manzon (Paris, França 1915 – Reguengos de Monsaraz, 
Portugal, 1990). Fotógrafo e cineasta, inicia sua carreira 
atuando como repórter fotográfico da revista francesa Paris 
Soir. Viaja para o Brasil em 1940, fixa-se no Rio de Janeiro, onde 
atua em publicações dos Diários associados, principalmente 
na revista O Cruzeiro e diretamente para o Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP) do governo Getulio Vargas. em 
1952, funda uma empresa cinematográfica, que realiza mais de 
900 documentários.

4 exceto no vídeo da “a Central Hidrelétrica de Itaipu”, que 
Still do filme “amazônia vai ao encontro de brasília” – 1958: construção da belém-brasília. 
dirigido por: Jean manzon.
still from the film “amazônia vaiaoencontro de Brasília”—1958: construction of Belém-
Brasília. directed by: Jean manzon.
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da execução. Por outro, pela especificidade da produção, fixa em um 
determinado espaço-tempo de exceção.

O conjunto dos blocos exibido permite lançar luz sobre as conti-
nuidades e descontinuidades em torno do paradigma do que iremos 
chamar de complexo urbano industrial, forma predominante de produ-
ção do espaço (associado à especificidade de estruturação do estado), 
bem como das relações econômicas de acumulação de capital, o que 
inclui certa hegemonia de classe desenvolvimentista. ao se iluminar 
esta especificidade temporal-espacial, busca-se trazer elementos 
para compreender as dimensões específicas em contraste com o pre-
sente: o atual processo de dilapidação do ambiente (mineração, mono-
cultura e pecuária) associado à expansão das fronteiras de exploração 
do capital primitivo; o desenvolvimento em inovações em estruturas 
produtivas com reposicionamento do papel do estado promotor (na 
centralidade do endividamento e das parcerias público-privada para 
o autofinanciamento das grandes obras públicas); e de intensificação 
da superexploração da força de trabalho (retração dos marcos legais 
do quadro dos direitos sociais, àqueles da era pré-Vargas). Isso nos 
permitiria denominar o presente como complexo imobiliário financeiro.

Cena 3

a partir das categorias de análise (estado-empresa; espaço-natureza; 
trabalho-canteiro), busca-se reconhecer algumas categorias empíricas 
que podem ser percebidas nos vídeos – ora como elementos recorren-
tes, que permitem uma pesquisa sobre a especificidade do produto-
mercadoria da Grande Obra Pública (SOUZa, 1986; VaRGaS, 1983; 
RIBeIRO, 1987; OSeKI, 1982; D’aLMeIDa, 2012.), ora provocando 
uma reflexão sobre o padrão do subsetor das grandes obras públicas 
no Brasil e seu papel nas continuidades e descontinuidades do com-
plexo urbano industrial ao complexo imobiliário financeiro. não se pre-
tende aqui, entretanto, formular uma hipótese, mas uma aproximação 
das dobras espaço-temporais dessa história (aGaMBen, 2009) para 
iluminar evidências de sua diferenciação com relação à especificidade 
do contemporâneo, numa reestruturação vinculada ao predomínio do 
neoliberalismo na hegemonia às avessas (OLIVeIRa, 2010) e domínio 
de classe patrimonialista-rentista (PaULanI, 2008) da atualidade. 

eSTaDO-eMPReSa

É possível, por um lado, reconhecer que há especificidades na 
configuração da área urbana contemporânea, a qual é profundamen-
te marcada por parâmetros da lógica de eficiência empresarial na 
produção do espaço. Tem-se denominado “empresariamento urbano”, 
“empreendedorismo urbano”, ou ainda “cidade-empresa” (HaRVeY, 
2005; HaLL, 2002; aSCHeR, 2010; aRanTeS, 2001; VaIneR, 
2000; 2011) este procedimento, referindo-se a um fenômeno que se 
difundiria na urbanização brasileira na década de 1990, sob o signo 
de planejamento estratégico. Por outro lado, é preciso admitir que 

expostos, a proposta apresenta em cada um dos blocos dois vídeos 
simultaneamente em paralelo em que um contém o som original e o 
outro não: um, à esquerda, integralmente realizado (som e imagem); 
outro, à direita, reduzido apenas à imagem, dada sua força sensível e 
complementariedade ao vídeo da esquerda. 

Cena 2

Títulos originais

O primeiro bloco. À esquerda, “amazônia vai ao encontro de Brasília” 
(1958), referente à construção da rodovia Transamazônica. À direita, 
“O Bandeirante” (1958), que exibe aspectos da construção de Brasília. 
aqui, é possível notar a base do desenvolvimento associado à provi-
são de infraestruturas rodoviárias. Condições gerais de realização da 
indústria automotiva incentivada no momento. Por outro lado, esta 
estrutura rodoviária permitiria a produção industrial em escala na-
cional, bem como o escoamento interno-externo de seus produtos. a 
natureza figura como a barreira que o capital tem de vencer, o entrave 
à expansão, cujas fronteiras são abertas a partir da intensificação da 
força de trabalho plenamente manufatureiro. 

O segundo bloco. À esquerda, “14 de Março” (1969), referente 
à programação da construção da Ponte Rio-niterói. À direita, “Os 
Caminhos da Riqueza” (1954), que exibe imagens do Programa 
Primeira Urgência, sistema rodoviário que se estende a todo o terri-
tório nacional. aqui, agrega-se ao cenário do primeiro bloco a rede 
nacional e internacional mobilizada pelo estado para o financiamento 
à produção destas infraestruturas, e o aporte tecnológico derivado do 
desenvolvimento da engenharia nacional. Reside aqui uma dimensão 
do endividamento público como base do desenvolvimento econômico 
nacional, sem, no entanto, alterar as relações de trabalho e a depreda-
ção da natureza.

O terceiro bloco. À esquerda, “a energia de Jupiá” (1972), referente 
à obra e ao acampamento da Usina Hidrelétrica de Jupiá. À direita, “a 
Central Hidrelétrica de Itaipu” (1979) exibe imagens da construção 
da Usina de Itaipu. Das cenas de reprodução da vida no cotidiano do 
trabalho nos acampamentos de obras à produção das relações de 
trabalho há um processo em que se articulam, na dialética própria do 
desenvolvimentismo brasileiro naquele momento, o trabalho industrial, 
inclusive automatizado, aliado a uma intensificação do ritmo e da es-
cala da superexploração do trabalho manufatureiro. Isso decorre, por 
um lado, pelo vultoso investimento, relativo à complexidade técnica 

originalmente possui cerca de uma hora. ele foi reduzido a dez 
minutos, para seguir em paralelo aos demais documentários. 
Foram selecionadas algumas imagens significativas que 
representam cada uma das etapas desta construção e das 
cenas no movimento do filme.
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“atraso e moderno” no desenvolvimento brasileiro ensejou trabalhos 
no campo da arquitetura e do urbanismo, e a busca de respostas a 
esta questão mostrou-se problemática, em virtude da dificuldade em 
resolver o enigma pelo qual a construção não se industrializava, no 
padrão desejado de modernização e nos moldes dos outros setores 
fabris. Para Sergio Ferro (2006, p. 98-99), a resposta estaria na estra-
tégia de manutenção de setores retrógrados de produção, para frear a 
tendência à queda estrutural da taxa de lucro na economia como um 
todo. Já Lefèbvre (2006) pensa que a especificidade da produção do 
espaço poderia orientar o aparente atraso do setor, visto como uma 
irracionalidade do sistema, consistindo este, na verdade, no elemento 
dinamizador da acumulação por meio do espaço – como produção, 
distribuição, troca e consumo.

Os estudos mais recentes têm buscado compreender o setor 
da construção civil em relação com o mercado imobiliário, o capital 
financeiro e, por vezes, a partir da instrumentalização do estado – leis, 
financiamentos, monopólio do uso da violência (PeTReLLa, 2017). a 
centralidade do espaço se define como elemento produtivo e repro-
dutivo (BOTeLHO, 2007; FIX, 2011; ROYeR, 2009; aRanTeS, 2010; 
SHIMBO, 2010; TOne, 2010, 2015). estas pesquisas reconhecem que 
o processo de financeirização da produção imobiliária implica novos 
elementos na construção habitacional e na provisão de infraestruturas, 
e sinaliza novos conteúdos na produção do espaço sem, no entanto, 
superar antigos problemas. Vale destacar, contudo, que esse conjunto 
de pesquisas aborda o universo do subsetor imobiliário da construção 
civil sem considerar as relações com o subsetor dinâmico oligopolista 
das empresas das grandes obras públicas– o qual é sempre pouco 
estudado, apesar de sua relevância e seu papel cada vez mais central 
no desenvolvimento econômico brasileiro e nas contradições que 
apresenta no contexto contemporâneo.

TRaBaLHO-CanTeIRO

O “complexo urbano industrial” da construção, desde a década de 
1930, é percebido como um conjunto diversificado e com forte de-
pendência de várias atividades especializadas (GITaHY; PeReIRa, 
2002). Bolaffi, analisando o desenvolvimento do subsetor habitacional 
no Brasil, já nos anos 1980 reconhece que seus efeitos “para trás”, de 
impactos na cadeia produtiva, são altos no que diz respeito à geração 
de emprego, e especialmente para a mão de obra pouco qualificada; 
os efeitos “para frente”, contudo, são baixos no estímulo da atividade 
industrial como um todo (MaRICaTO, 1982, p. 48). Já o subsetor das 
grandes obras públicas, considerado a parte “moderna” do setor da 
construção, implicaria consideráveis efeitos “para frente”, dado o grau 
de industrialização e de inovação tecnológica que apresenta.

Tomando o setor da construção civil em geral, o aspecto da “varia-
bilidade” do setor é sempre destacado como uma especificidade do 
seu produto-mercadoria: a cada produção variam os usos, os fatores 
geográficos e técnicos de cada produto. Variam também, portanto, 

não se trata de um fenômeno circunscrito às especificidades contem-
porâneas, ao menos não no contexto da urbanização brasileira – bas-
ta lembrar da situação das vilas operárias, acampamentos de obras 
temporários, Company Towns, por exemplo, em que mecanismos e 
formas de uma produção empresarial da cidade, impulsionadas pela 
relação estado-empresas que se forma no Brasil, foram constitutivos 
da história da ciência do Planejamento Urbano e da formação urbana 
da rede de cidades brasileiras (CORReIa, 2001; GUnn, CORReIa, 
2004; VICenTInI, 1994). Contudo, a interrogação sobre as especi-
ficidades contemporâneas, contudo, talvez possa sinalizar que sua 
novidade estaria assentada no próprio processo de normalização da 
racionalidade empresarial, aplicada à produção da cidade, que parece 
adquirir um estatuto de verdade (D’aLMeIDa, 2012). nesse sentido, 
interessa compreender o significado da categoria “empresariamento 
urbano” adotada, como aspecto para singularizar a especificidade 
contemporânea. Uma dimensão importante a ser destacada nesses 
termos é que, na atualidade, não se trataria mais de experiências 
restritas a situações de exceção e contextos específicos de um tem-
po-espaço delimitado a situações de modelos confinados – tais como 
os enclaves das grandes obras públicas, caracterizados pela dis-
tância dos canteiros com relação aos centros urbanos, e por serem 
desenhados com objetivo de controlar trabalhadores no espaço-tem-
po da produção no contexto de “enclave”. na atualidade, é possível 
considerar a formação de uma série de experiências que estariam 
também dando origem a dispositivos, mecanismos, técnicas, pro-
cedimentos que se desenvolvem nas relações de um processo de 
constituição, legitimação e normalização de práticas empresariais 
na e da própria produção da cidade (D’aLMeIDa, 2012). esse con-
junto de atuações, antes exclusivas das grandes obras públicas de 
infraestrutura, passam a ser experimentados não como paradigma 
de projeto âncora (JOSÉ, 2007), mas como dispositivos de desenvol-
vimento da nova dinâmica da reestruturação da metrópole: marcos 
regulatórios específicos, planos urbanos estratégicos (em detrimento 
dos diretores), formas de financiamento e remuneração provada em 
modelagens controladas às custas do fundo público e menor risco ao 
empreendedor (D’aLMeIDa, 2013).

eSPaçO-naTUReZa

Os conteúdos “especificamente urbanos” do processo de expansão 
capitalista, e, particularmente, na urbanização brasileira, começaram 
a ser abordados por um conjunto de pesquisas acadêmicas no cam-
po da arquitetura e urbanismo a partir da década de 1980 (OSeKI; 
PeReIRa; MaRICaTO; MaUTneR, 1991). Uma de suas contribuições 
está na análise do papel do espaço no processo de acumulação de 
capital, com o objetivo de compreender a forma pela qual ele sus-
tentaria uma atividade produtiva “tecnicamente atrasada”, como a 
construção civil, uma vez que, ao mesmo tempo, ela seria uma das 
atividades mais lucrativas e rentáveis. a reflexão sobre a dialética do 
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Com relação à rede de agentes envolvidas no mercado do sub-
setor de grandes obras públicas, do ponto de vista dos impactos 
derivados da estrutura da oferta, a construção pesada se caracteriza 
por representar instrumentos de condução da política econômica, em 
especial de políticas expansionistas ou de cunho desenvolvimentista 
(CaMaRGOS, 1993, p. 23). Do ponto de vista da demanda, a carac-
terística principal é a natureza pública ou estatizada, que instituiria o 
elemento político como uma variável-chave da dinâmica capitalista do 
setor (CaMaRGOS, 1993, p. 24-25). Obviamente, oferta e demanda se 
autodeterminam mutuamente, uma criando condições para que a ou-
tra se realize, o que implica um conjunto de inter-relações no campo 
normativo, no que diz respeito às iniciativas de criação de legislações 
específicas como forma peculiar de funcionamento da construção 
pesada, definindo espaços de atuação das empresas no processo de 
expansão e acumulação (CaMaRGOS, 1993, p. 25) – logo, definindo 
os limites, entraves e brechas no sistema de instrumentos e dispositi-
vos para a atuação do subsetor de cunho oligopolista.

na análise de Camargos (1993) é possível reconhecer um padrão 
das especificidades de relacionamento entre as empreiteiras e o 
estado brasileiro, dada pela imbricação de interesses público-priva-
dos. estes se manifestariam na grande capacidade de influência dos 
empreiteiros nas áreas da política pública (grandes projetos de in-
fraestrutura), cuja consequência seria a orientação a uma privatização 
de dimensões originalmente públicas (CaMaRGOS, 1993, p. 8-9). 

apesar do impacto dos projetos na implementação das grandes 
obras públicas no processo de expansão, acumulação de capital 
e urbanização, elas foram muito pouco ou raramente estudadas 
(ULTRaMaRI; ReZenDe, 2007, p. 8), e menos ainda no campo da 
arquitetura e urbanismo – seja pelos estudos da urbanização ou dos 
processos produtivos da arquitetura e da construção em canteiro de 
obras, ou pela importância do setor na economia brasileira.

Se há, contudo, uma série de práticas características que se 
mantêm (se transformam ou, antes, se aprofundam) ao longo da es-
truturação do subsetor durante o próprio desenvolvimento da política 
econômica neoliberal no Brasil, é preciso analisar suas dimensões 
atuais no desenvolvimento econômico e urbano – inclusive as deriva-
das de questões estruturais e conjunturais (que atualmente se revelam 
com maior nitidez na crise econômica e política recente), as quais 
evidenciam a importância cada vez maior que este segmento adquiriu 
como base de sustentação da política econômica do estado brasilei-
ro (D’aLMeIDa, 2016). Para Leda Paulani (2008), o projeto nacional 
inconcluso no processo mais recente, durante o governo Lula (2003-
2010), e que depois ficou cunhado como a “máquina do crescimento”, 
contraditoriamente teria levado o Brasil a uma plataforma de valoriza-
ção financeira internacional –interpretação que, evidentemente, levan-
ta questões conjunturais e estruturais em torno da implementação da 
política econômica liberal no contexto brasileiro:  

seu projeto, bem como a quantidade e qualidade do corpo de trabalha-
dores demandados, diferenciando-se conforme o tipo de serviço a ser 
executado. Isso implicaria apresentar características que tornariam 
a forma da produção da construção civil muito diversa da visão fabril 
em geral, comumente associada à linha de produção fordista, tanto 
pelo fato de as atividades na obra se desenvolverem de maneira su-
cessiva (diferentemente da simultaneidade própria da produção fabril), 
quanto em razão de sua especificidade (unidade de produção móvel e 
produto fixo, associado aos respectivos títulos de propriedade priva-
da). Isso desencadearia uma série de consequências, notadamente a 
questão da renda da terra, em geral, e da renda imobiliária, em parti-
cular.5 assim, a singularidade e imobilidade do produto da construção 
impõe que o processo de trabalho circule e não o seu produto, como 
ocorre no processo fabril (CORIaT, 1983, p. 03). essas peculiaridades 
e excentricidades da produção da construção se não impossibilitariam, 
ao certo dificultariam a padronização e industrialização do processo 
produtivo na obra, a racionalização do trabalho no canteiro e as pers-
pectivas de modernização do urbano e da arquitetura no Brasil diante 
da condição de “atraso” do setor da construção civil. Já nos canteiros 
de grandes obras (SOUZa, 1986, p. 118) há uma organização bem 
mais complexa, cujos estágios de divisão e racionalização do trabalho 
são bastante variáveis, e o desenvolvimento da produção manufaturei-
ra e maquinista agem simultânea e sincronicamente em um mesmo 
canteiro. Buscando definir esse subsetor, o antropólogo Gustavo Lins 
Ribeiro (1987) denomina o subsetor como projetos de grande obra 
para melhor caracterizar suas especificidades, as quais são já podem 
ser depreendidas de seu nome: trata-se de grandes projetos, portan-
to, que supõem grande movimento de capital e, em geral, envolvem 
uma rede complexa de agentes entre empresas, investidores e estado, 
implicando grandes recursos produtivos e, consequentemente, gran-
des intervenções no território. além disso, o autor destaca que há um 
aspecto em comum nessas obras, a temporalidade desses empreendi-
mentos, o que, recorrentemente, se traduz num “senso de oportunida-
de” para a atração de capitais. 

5 aqui reside um problema especificamente espacial (em 
comparação à totalização da visão fabril): o preço do produto 
imobiliário tende a ser definido em função de fatores 
exteriores ao seu processo de produção imediato, como 
produção imediata do valor. Descola-se o preço do produto em 
relação ao valor de produção em função da diferenciação na 
apreciação e depreciação do imobiliário ao longo da também 
diferenciada metrópole, bem como em relação à capacidade 
de pagamento do consumidor (associado à desigualdade das 
respectivas rendas) e à pressuposição da renda capitalizada. 
neste constructo, a estruturação da produção, do produtor e do 
produto submetem-se a pressuposições fictícias do preço do 
imobiliário e do financeiro (PeTReLLa, 2017).
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– Quais os entraves e quais as brechas de ação da política pública sobre esse 
processo? e qual o papel das classes dominantes no Brasil delivery – classes 
estas que se instituem a partir de uma nova coalizão, pautada pelo domínio 
sobre as formas de acumulação fictícia? 
 

– Qual o papel do estado no seu padrão de relações com as empresas na 
formulação das políticas públicas, especificamente nas políticas urbanas, 
e, entrementes, o papel do projeto e do planejamento urbano em função do 
próprio papel da terra e do urbano no processo de valorização financeira con-
temporânea do capital – especialmente se considerando que a perspectiva do 
direito, e do direito à cidade, como agenda para a implementação da reforma 
urbana (por meio de instrumentos urbanísticos para o acesso formal à justiça 
social, baseado no modelo reformista da era fordista) não mais se constitui 
como paradigma moderno de superação da condição do “atraso” urbano?

Tais questões parecem provocar a própria necessidade de se re-
pensar a teoria da dependência, e parecem, inclusive, igualmente 
desafiar a forma, as categorias e as ferramentas com as quais 
pode ser pensado o urbano contemporâneo, especialmente no caso 
brasileiro. Vera Telles reconhece que na atualidade “as noções de 
leis, direitos, cidadania e espaço público foram esvaziadas de sua 
potência crítica” (TeLLeS, 2007, p. 7), e assinala a necessidade de 
uma revisão de conceitos e de critérios para a inteligibilidade do 
urbano contemporâneo (TeLLeS, 2006). ela observa especialmente 
o caso brasileiro, notando que as contradições da realidade urbana 
não mais poderiam ser inscritas na “dialética de contrários”– “algo 
que realizasse, efetivamente, a “crítica à razão dualista” (OLIVeIRa, 
1972) –, tematizada pelos pares conceituais das teorias da formação 
urbana: arcaico-moderno, precariedade-modernidade, informal-
formal, desemprego-emprego, legalidade-ilegalidade, desenvolvi-
mento-subdesenvolvimento, periferia-centro (TeLLeS, 2007). Para 
a autora, seria necessária uma revisão do terreno em que se pro-
blematizariam as “incompletudes” da modernidade da sociedade 
brasileira, isto é, o seu “subdesenvolvimento”, isso porque o que se 
apresenta como um dado concreto é que a própria noção de “supe-
ração” se desfaz como horizonte histórico e como referência crítica, 
antes fundante nos debates das décadas anteriores sobre o destino 
e a interpretação da sociedade brasileira (Ibid., p. 5). nesse sentido, 
interessa aqui apenas enunciar um campo de pesquisa de reflexão 
crítica sobre a produção do espaço, traçando uma perspectiva en-
saística a partir dos três eixos de análise apresentados, e mediante 
a análise da construção das grandes obras públicas como método. 
Trata-se de um campo de pesquisa a ser ainda perscrutado, com 
vasto registro documental presente nos acervos e arquivos das em-
presas públicas e privadas envolvidas no processo de formulação e 
produção desses empreendimentos. Um método e, sobretudo, uma 
estratégia para refletir as contradições presentes nas especificida-
des contemporâneas, observando algumas continuidades e descon-
tinuidades nesse processo.
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Cena 4

Apontamentos para o contemporâneo

a reestruturação promovida, de modo acentuado, notadamente após 
o golpe de 2016 (que conduziu ao poder classes e frações de clas-
se patrimonialista-rentista), dá indícios de uma virada que criou as 
condições para uma plena hegemonia, a passagem do predomínio do 
“complexo urbano industrial” para o predomínio do “complexo imobiliá-
rio financeiro”. a que se deve tal hipótese? Por um lado, à instrumen-
talização do estado como meio de dar segurança ao serviço de dívida: 
fundos públicos drenados pelo padrão de acumulação (baseado em 
juros correntes do mercado financeiro, local e global); por outro lado, a 
base produtiva nacional passa a ser dilapidada – seja por meio de ven-
das e privatizações de infraestruturas e grandes obras públicas, seja 
pela retirada de leis trabalhistas que acentuam a exploração da força 
de trabalho (aqui, uma observação adicional: mesmo com o espanto 
diante da presença de trabalho análogo a trabalho escravo, em meio 
urbano, sua presença aponta para a racionalidade do sistema, como 
regra, e não como exceção ou desvio de norma). Isso implica que o 
financeiro se preserva enquanto a produção (assim como o trabalho e 
a natureza) são dilapidados para garantir os rendimentos financeiros. 

neste sentido, o espaço se evidencia como base e fundamento 
desta dilapidação, por sua vez acompanhada pela dilapidação do 
trabalho e da natureza. Um conjunto de manifestações aponta para 
isto: a venda do campo de exploração do pré-sal, bem como sua base 
tecnológica, ao capital estrangeiro; a acentuação dos conflitos de terra 
em relação à agricultura (monocultura, agrotóxicos e transgênicos) 
e a pecuária, que avançam sobre reservas naturais e comunidades 
tradicionais; retirada de leis de trabalho, retroagindo às condições do 
século XIX, dilapidação dos serviços e equipamentos públicos sociais, 
sua mercantilização e, portanto, sua não universalização.

Por outro lado, apesar de os fundos públicos serem orientados 
para a acumulação fictícia de capital, alega-se falta de recursos. 
Justifica-se, assim, uma miríade de parcerias público-privadas como 
agente possível da realização da produção e consumo sociais – uma 
ausência de alternativas, um consenso. apesar de suas diferenças, 
o que aproxima estas manifestações é a acumulação de capital 
por meio de processos espoliativos: não em função da produção de 
valor, mas na extração e apropriação do já produzido (CHeSnaIS, 
2005; PIKeTTY, 2014). Deste modo, ilumina-se o domínio de classe, 
que instrumentaliza o estado e o predomínio da equivalência de va-
lor de uma propriedade, que instrumentaliza o espaço (PeTReLLa, 
2017). Dessa forma, a propriedade se realiza sobre a produção: 
títulos de dívida, ações de empresas, contratos e licitações são a 
verdade, a viabilidade econômica, de uma nova produção. neste 
movimento, noções como estado, planejamento, concepções de 
arquitetura e urbanismo são desviados para a lógica imobiliária e 
financeira de acumulação.

O espaço como centralidade, assim como sua expressão de valor, 
como renda capitalizada, pode orientar uma gama de pesquisas em 
torno da experiência contemporânea. Talvez seja necessário o reco-
nhecimento de que antigas categorias, restritas à contradição imedia-
ta entre capital e trabalho, não sejam suficientes para compreender os 
processos contemporâneos nem lutas sociais decorrentes de resistên-
cia e construção de alternativas. ainda se carece, por outro lado, de 
um objeto particular de luta, de um agente capaz de aglutinar um con-
junto de lutas particulares a uma luta uma (ainda mais sob predomínio 
do complexo imobiliário financeiro). eventualmente, as resistências 
aos processos espoliativos podem figurar como o agente aglutinador – 
algo que se oriente para o direito à cidade.
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Scene 1

A set of documentaries exhibited as an activity of the counter-
conducts project1, Adensamento crítico [critical intensification] pres-
ents recurring trends in the heavy infrastructure construction of major 
public works in Brazil between 1954 and 1979: the construction of 
Brasília, the Rio-niterói Bridge, the Trans-Amazonian Highway, the 
“Most-Urgent Highways Plan”, the Jupiá, and the Itaipu Hydroelectric 
Power Plants. Scenes from these projects repeat and overlap, 

1 The counter-conducts Project takes questions exposed by 
inspections related to slave labor in a large construction site at 
the Guarulhos International Airport as its starting point, in order 
to bring up, analyze, debate, problematize and communicate 
comprehensively the situation of work analogous to slave labor in 
the civil construction industry, through academic and journalistic 
research, associated with didactic-pedagogical activities, 
reflecting on its repercussions on the production of architecture 
and urban infrastructure planning on a national scale.
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encountered as documents taken from the archives of the camargo 
corrêa construction company2. considering the current climate, some 
contradictions or aporias within recent Brazilian urban development 
projects become evident while, at the same time, reveal that we still 
lack analytical keys to make the conjunctural and structural paradigms 
of this process legible.

In this sense, we propose an essayistic reading of elements 
presented in the film’s scenes, which overlap and complement each 
other, in an historical panorama that exists in the folds or creases of 
this historical movement, constituted by continuities and discontinu-
ities in the process of contemporary urban restructuring. We aim here 
to test a way to interpret the contemporary and promote debate about 
it, using it as a starting point to observe these scenes dating from 
1954-1979. The three categories of analysis we will use in this test 
are as follows: government/company, nature/space, and construction 
site/work.

Government/company. The development of the Brazil, notably from 
these years on, occurs in parallel with the transition from rural predom-
inance to urban predominance. During this transition, the provision of 
major territorial infrastructures is accompanied by the extension and 
intensification of urbanization. It is in this movement, and in the pro-
cess of constructing major public works, that the large construction 
companies flourish, concentrating capital to the point of forming a na-
tional oligopoly. Thus, there is an overlap of government and business 
that characterizes the broader national development.

Nature/space. The aforementioned movement utilizes space as a 
fundamental element. However, extensive and intensive urbanization 
usurps rural areas and, especially, natural ones. The existence of one 
depends on annulling the other. Despite the large-scale irreversible 
environmental damage being implemented at the time, the scale of the 
ecological destruction did not figure as an obstacle to this expansion. On 
the contrary, it appeared to surmount a (supposed) backwardness and 
signal the birth of a nation comparable to the more developed countries.

Construction site/work. The transformation of space, of the natural 
environment, and urbanization take place through human labor. 
However, the materials of production are organized in light of the 
specificity of the product: major public works. One such public work is 
achieved through spatial extension, which intensifies the exploitation 
of the workforce (especially at mobile construction sites for roadworks). 
Another is achieved through the spatial intensification of major energy 
production infrastructures whose complexity brings together the 
industrialization of high technology in the work process and manufac-
turing on an even larger scale. An industrial view of production in its 
incomplete, truncated form of development—a peripheral Fordism—as 
such processes are characterized by conditions of underdevelopment.

2 Images from the Audiovisual Archive – camargo corrêa 
Documentation and Memory center.

This analytical triad aims to create the axes of investigation for the 
scenes observed, considering the specificities of the historical mo-
ments and products executed, in the context of said national direction 
of the production of the country’s major public works in each period. 
Perhaps the research unfolding from these three axes of analysis will 
permit us to recognize the vanishing point and so glimpse contempo-
rary reality. Looked at as a whole, the period covered in the videos is 
marked by state initiatives to orient economic development, initially in 
the Getúlio Vargas and Juscelino Kubitschek years, relative to forming 
the production of these infrastructures. Later, the Military Dictatorship 
articulated the repressive character in relation to the intensification of 
the exploitation of the labor force and the rise of public indebtedness 
in relation to the realization of the developmentalist program.

At first, the gains from these major works created the conditions 
for the expansion of capital, a sort of “primitive capital” (MARX, 1985). 
This resulted from the production of space, which promotes the basis 
of the unequal character of the urbanization process in the relationship 
between land/nature, absolute labor/formal subsumption, and the 
formation of the foundational institutions for the development of indus-
trial capital. next, these conditions reproduced themselves, through 
an increase in the scale of production, the intensification of work, and 
of urbanization in the Brazilian territory. expanding spatial, productive, 
and institutional frontiers initiated a capital expansion, but never truly 
achieved the desired modernization of urban life.

These documentaries were produced by Jean Manzon3 and com-
missioned by the federal government. They featured demonstrations 
and propaganda of the achievements of national development. They 
are notable also for their boastful, heroic, and resounding praise for 
national engineering, for the personification of the state by the po-
litical leaders in question, and for the productive forces involved in 
these endeavors. In order to encourage debate around the critical 
Intensification within the contra-conducts project, we proposed a 
three-part presentation of the six selected videos. They were orga-
nized in three blocks with two pairs of videos in each block, and each 
being ten minutes long—the same as the original videos.4 However, 

3 Jean Manzon (Paris, France 1915—Reguengos de Monsaraz, 
Portugal, 1990). Photographer and filmmaker, he begins his 
career working as a photojournalist for the French magazine 
Paris Soir. He travels to Brazil in 1940, settles down in Rio de 
Janeiro, where he works in Associated Diaries publications, 
mainly for the magazine O Cruzeiro and expressly for the 
Department of Press and Propaganda (DIP) of the Getúlio 
Vargas government. In 1952, he founds a film company that 
produces more than 900 documentaries.

4 except in the video “The Itaipu Hydroelectric Power Plant,” 
which was about an hour long originally. It was reduced to ten 
minutes, in order to parallel the other documentaries. Significant 
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considering the objectives laid out here, the proposal presented two 
videos simultaneously. The one on the left was presented with the 
original sound and image, and the one on the right was reduced to the 
image alone, using its forceful sensitivity to complement the video on 
the left.

Scene 2

Original titles

The first block. On the left, “Amazônia vai ao encontro de Brasília” 
[Amazônia meets Brasília] (1958), regarding the construction of 
the Trans-Amazonian Highway. On the right, “O Bandeirante” [The 
Groundbreaker] (1958), exhibiting aspects of the construction of 
Brasília. Here it is possible to note the beginning of the development 
associated with the provision of roadwork infrastructure. General 
conditions for the materialization of the automotive industry were 
encouraged at that time. Importantly, this roadwork structure would 
encourage industrial production on a national scale, as well as in-
ternal-external flow of its products. Nature appears as a barrier that 
capital has to overcome, an impediment to expansion, and its frontiers 
are opened up with the intensification of a workforce fully involved in 
manufacturing.

The second block. On the left, “14 de Março” [March 14] (1969), rela-
tive to the programming of the Rio-niterói Bridge construction. On the 
right, “Os Caminhos da Riqueza” [The Paths of Wealth] (1954), displays 
images of the Programa Primeira Urgência [most urgent highways pro-
gram], a road system that extends to the entire national territory. Here, 
the national and international network mobilized by the government 
for financing these infrastructures and the technological contribution 
derived from the development of national engineering are added to 
the scenario of the first block. Here resides a dimension of the public 
indebtedness as the basis of national economic development, without, 
however, changing labor relations or the depredation of nature.

The third block. On the left, “A Energia de Jupiá” [The energy 
of Jupiá] (1972), about the Jupiá Hydroelectric Power Plant project 
and the encampment there. On the right, “A Central Hidrelétrica de 
Itaipu” [Itaipu Hydroelectric Power Plant] (1979) shows images of the 
construction of the Itaipu Power Plant. From the scenes reproducing 
daily working conditions in the construction site encampments to the 
resulting labor relations, there is a process in which, in the dialectic 
of Brazilian developmentalism at that time, industrial work, including 
automated work, allied with an intensification of the rhythm and with 
the scale of the super-exploitation of the manufacturing labor. This is 
due, on the one hand, to the huge investment relative to the technical 

images were selected to represent each of the stages of the 
construction and the scenes in the film’s movement.

complexity of execution. On the other hand, to the specificity of the 
production, fixed in a certain space-time of exception.

The blocks allowed us to shed light on the continuities and discon-
tinuities around the paradigm of what we will call an urban industrial 
complex, the predominant form of the production of space (associated 
with the specificity of the structure of the government), as well as the 
economic relations of accumulation of capital, which include a certain 
hegemony of the developmentalist class.5 By illuminating this tempo-
ral-spatial specificity, we seek to introduce elements for understanding 
specific dimensions that contrast with the present. First, there is the 
current process of environmental dilapidation (mining, monoculture, 
and livestock) associated with the expansion of the frontiers of ex-
ploitation of primitive capital. Second exists the development of inno-
vations in productive structures with the repositioning of the role of the 
State as initiator (in the centrality of indebtedness and of public-private 
partnerships for the self-financing of major public works).Third was the 
intensification of the super-exploitation of the labor force (retraction of 
legal boundaries in the framework of social rights, those of the pre-Var-
gas era). This would allow us to designate the present as a financial real 
estate complex.

Scene 3

Starting with the categories of analysis (government/company, na-
ture/space, and construction site/work), we seek to recognize some 
empirical categories that can be perceived in the videos. These some-
times appear as recurrent elements that permit investigation of the 
specificity of the product-commodity of a Major Public Work (SOUZA, 
1986; VARGAS, 1983; RIBeIRO, 1987; OSeKI, 1982; D’ALMeIDA, 2012). 
They sometimes provoke a reflection on the norms of the subsector 
of major public works in Brazil and their role in the continuities and 
discontinuities from the urban industrial complex to the financial real 
estate complex. However, the intention here is not the formulation of a 
hypothesis, but an approximation to the multiple spatial-temporal folds 
in this story (AGAMBen, 2009). To illuminate evidence of its differenti-
ation with respect to the specificity of the contemporary, we explored a 
restructuring that could be linked to the predominance of neoliberalism 
in an upside-down hegemony (OLIVeIRA, 2010) and the current domi-
nation of patrimonialist-rentier class (PAULAnI, 2008).

5 It is worth remembering the issues pointed out by the Crítica 
à Razão Dualista [critique of Dualist Reason] (Oliveira, 2003) 
regarding the intracapital dispute for the hegemony of national 
production, diverging from rural-agrarian to urban-industrial 
centrality. One of these elements is defined by the minimum 
wage and the labor legislation, present in the “city” and absent in 
the “rural areas.”
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GOVeRnMenT/cOMPAny

It is possible, moreover, to recognize that there are specificities in the 
configuration of the contemporary urban area, deeply marked by the 
parameters of the logic of business efficiency in the production of 
space. This procedure has been called “urban enterprise,” “urban en-
trepreneurship,” or “city-firm” (HARVey, 2005; HALL, 2002; AScHeR, 
2010; ARAnTeS, 2001; VAIneR, 2000; 2011). It refers to a phenome-
non that would spread throughout Brazilian urbanization in the 1990s 
under the rubric strategic planning method. Additionally, it must be 
admitted that the phenomenon is not circumscribed to contemporary 
specificities, at least not in the context of Brazilian urbanization. It is 
enough to recall the situation of worker villages, work encampments, 
and company towns, for example, where the mechanisms and modes 
of a business-style production of the city, driven by the government/
business relationship that is formed in Brazil, were constituted by 
the history of the science of urban planning and the formation of the 
urban network of Brazilian cities (cORReIA, 2001; GUnn, cORReIA, 
2004; VIcenTInI, 1994). The questioning of contemporary speci-
ficities, however, may perhaps signal that its novelty might be based 
on the very process of normalization of an entrepreneurial rationality, 
applied to the production of the city, which seems to acquire a status 
of truth (D’ALMeIDA, 2012). In this sense, it is important to understand 
the meaning of the category “urban enterprise” adopted as an aspect 
to distinguish contemporary specificity. An important dimension to 
be emphasized is that, at present, it would no longer be a matter of 
experiences restricted to exceptional situations and specific contexts 
of a space-time delimited by situations of confined models (such as 
the enclaves of major public works).It was characterized by the dis-
tance of the construction sites from the urban centers, and by being 
designed with the objective of controlling workers in the space-time of 
the production in the context of the “enclave”. currently, it is possible 
to consider the formation of a series of experiences that would also 
give rise to devices, mechanisms, techniques, and procedures that 
develop relations present in a process of constitution, legitimation, 
and normalization of entrepreneurial practices in the production of the 
city (D’ALMeIDA, 2012). This set of procedures, formerly exclusive to 
major public infrastructure works, was experienced, not as the para-
digm of an anchor project (JOSÉ, 2007), but as a device for developing 
the new dynamics of restructuring the metropolis: specific regulatory 
frameworks, strategic urban planning (to the detriment of directors), 
and forms of financing and remuneration proven in controlled modeling 
at the expense of public funds and with lower risk to the entrepreneur 
(D’ALMeIDA, 2013).

nATURe/SPAce

The “specifically urban” content of the process of capitalist expansion, 
particularly seen in Brazilian urbanization, began to be addressed 

in a series of academic investigations into the field of architecture 
and urbanism starting in the 1980s (OSeKI, PeReIRA, MARIcATO, 
MAUTneR, 1991). One of their contributions was the analysis of the 
role of space in the process of capital accumulation. They set out to un-
derstand in what way it could sustain a “technically backward” activity, 
such as civil construction, since, simultaneously, this could be one of 
the most lucrative and profitable activities. Reflection concerning the 
dialectic of “backwardness and modernity” in Brazilian development 
gave rise to studies in the field of architecture and urbanism, and the 
search for answers to these questions proved problematic. This was 
due to the difficulty in solving the enigma by which construction did  
not become industrialized according to the desired model of modern-
ization which followed the example of other manufacturing sectors. For 
Sergio Ferro (2006, pp. 98-99), the answer could lie in the strategy of 
maintaining retrograde production sectors, thereby curbing the trend 
towards a structural fall in the rate of profit in the economy as a whole. 
Lefèbvre (2006), however, thinks that the specificity of the production 
of space could orient the apparent backwardness of the sector, seen 
as an irrationality in the system, which would, in fact, constitute the dy-
namizing element of accumulation through space, such as production, 
distribution, exchange, and consumption.

More recent studies have sought to understand the civil construc-
tion industry in relation to the real estate market and financial capital, 
sometimes taking the instrumentalization of the state—laws, financing, 
institutionalizing the use of violence—as a starting point (PeTReLLA, 
2017). The centrality of space is defined as a productive and reproduc-
tive element (BOTeLHO, 2007, FIX, 2011, ROyeR, 2009, ARAnTeS, 
2010, SHIMBO, 2010, TOne, 2010, 2015). These studies recognize that 
the process of financing real estate production implies new elements 
in housing construction and infrastructure provision, and signals new 
content in the production of space without, however, overcoming old 
problems. nonetheless, it is worth emphasizing that these studies deal 
with the universe of the real estate sub-sector of civil construction 
without taking into account the relations with the dynamic, oligopolistic 
subsector of the major public works companies—always seldom stud-
ied, despite their relevance and their ever more central role in Brazilian 
economic development and in the contradictions presented in the 
contemporary context.

LABOR/cOnSTRUcTIOn SITe

Since the 1930s, construction’s “urban industrial complex” has been per-
ceived as a diversified grouping strongly dependent on various special-
ized activities (GITAHy; PeReIRA, 2002). Bolaffi, analyzing the develop-
ment of the housing subsector in Brazil, had already recognized in the 
1980s that the “backward” effects of its impacts on the productive chain 
are elevated in terms of job creation, especially for low-skilled labor. The 

“frontward” effects, however, are meager in stimulating industrial activity 
as a whole (MARIcATO, 1982, p. 48). In contrast, the subsector of major 
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public works, considered the “modern” part of the construction sector, 
would involve considerable “frontward” effects, given the degree of 
industrialization and technological innovation it implements.

considering the civil construction industry in general, the aspect 
of the sector’s “variability” is always highlighted as a specificity of 
its product-commodity: with each production the uses, geographic 
aspects, and technical factors of each product varies. Therefore, the 
projects vary as well, along with the quantity and quality of the corps 
of workers required, which differ according to the type of service to be 
performed. This would imply characteristics that would make civil con-
struction’s form of production diverge from the factory vision in general, 
commonly associated with the Fordist production line. This is because 
the activities in the project develop consecutively (unlike the simultane-
ous characteristic of factory production), and also because of its speci-
ficity (not a mobile production unit but a fixed product, associated with 
the respective titles of private property). This would trigger a number 
of consequences, notably the issues of land rent and real estate rent.6 
Thus, the uniqueness and immobility of construction’s product require 
that the work process circulate and not its product, as occurs in the 
manufacturing process (cORIAT, 1983, p. 3). If these peculiarities and 
eccentricities of construction’s production didn’t preclude, they would 
certainly hinder the standardization and industrialization of the produc-
tive process in the project, the rationalization of work at the construc-
tion site, and the perspectives of modernization of architecture and 
urbanization in Brazil, taking into account the construction industry’s 
condition of “backwardness.”

Furthermore, on the construction sites of major public works 
(SOUZA, 1986, p. 118), the organization is much more complex, the 
stages of division and rationalization of work are quite variable, and the 
development of manufacturing production and of the machinist occur 
simultaneously and synchronously on the same jobsite. In an attempt 
to define this subsector, the anthropologist Gustavo Lins Ribeiro (1987) 
denominates them as major public works projects to better characterize 

6 Herein lies a specifically spatial problem (in comparison to 
the totalization of the manufacturing vision): the price of the 
real estate product tends to be defined on the basis of factors 
external to its process of immediate production, such as the 
immediate production of value. The price of the product is 
detached from the value of production due to differentiations 
in the appreciation and depreciation of real estate throughout 
the metropolis which is also differentiated, as well as in 
relation to the consumer’s ability to pay (associated with the 
inequality of the respective incomes) and to the presupposition 
of capitalized income. In this construct, the structuring of the 
production, the producer and the product are subject to fictitious 
presuppositions as to the price of the real estate and the 
financial aspects (PeTReLLA, 2017).

their specificities, which can already be deduced from the name. These 
are very large projects that suppose major movement of capital and, 
in general, involve a complex network of agents among companies, 
investors, and the State, entailing large amounts of resources and, 
consequently, major territorial interventions. In addition, the author 
emphasizes that there is a common aspect in these undertakings—the 
temporality of the ventures, which, recurrently, translates into a “sense 
of opportunity” for attracting capital.

With respect to the network of agents involved in the subsector of 
major public works, from the viewpoint of the impacts derived from the 
structure of the supply, heavy construction is characterized as repre-
senting instruments for conducting economic policy, especially expan-
sionist policies or those of a developmental nature (cAMARGOS, 1993, 
p. 23). From the viewpoint of demand, the main characteristic is that 
it is public or state-owned, which institutes the political element as a 
key variable of the sector’s capitalist dynamics (cAMARGOS, 1993, 
pp. 24-25). Obviously, supply and demand are mutually self-determin-
ing, one creating conditions for the other to take place, implying a set 
of interrelationships in the normative sphere, with regard to initiatives 
for creating legislation specific to the formation of functioning peculiar 
to heavy construction, defining spaces for the companies to operate in 
the process of expansion and accumulation (cAMARGOS, 1993, p. 25), 
and as such, defining the limits, obstacles and loopholes in the system 
of instruments and devices for the operation of the subsector with 
oligopolistic characteristics.

In camargos’ analysis (1993) it is possible to recognize a pattern 
of the specificities of the relationship between the contractors and the 
Brazilian government, given the overlapping of public-private interests. 
These would manifest themselves in the capacity of contractors to ex-
ercise influence in the areas of public policy (major infrastructure proj-
ects), the consequence of which would be an orientation towards the 
privatization of dimensions that were originally public (cAMARGOS, 
1993, pp. 8-9).

Despite the impact of the projects on the implementation of major 
public works during the process of expansion, capital accumulation, and 
urbanization, they were little or rarely studied (ULTRAMARI; ReZenDe, 
2007, p. 8). even less so in the field of architecture and urbanism were 
they studied, whether in urbanization or of the productive processes 
of architecture and of construction on the construction site or of the 
importance of the sector in the Brazilian economy.

If, however, there are a number of characteristic practices that 
continue (undergoing transformation or, rather, deepening) throughout 
the course of the subsector’s structuring, during the development of 
Brazilian neoliberal economic policy itself, it is necessary to analyze 
its current dimensions in economic and urban development. We would 
need to include those derived from structural and conjunctural issues 
(reflected more clearly than ever in the recent economic and political 
crisis), which make evident the ever-greater importance this segment 
has acquired as a basis for sustaining the Brazilian state’s economic 
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policy (D’ALMeIDA, 2016). According to Leda Paulani (2008), the 
recent uncompleted national project from the Lula administration 
(2003-2010) (nicknamed the “growth machine”) would—contradicto-
rily—have led Brazil to a platform of international financial valorization, 
an interpretation that, evidently, raises conjunctural and structural 
questions about the implementation of liberal economic policy in the 
Brazilian context:

– What are the obstacles and what are the loopholes for public policy action 
in this process? And what is the role of the dominant classes in the “Brazil 
delivery”—classes that are being instituted, originating in a new coalition, 
guided by ascendancy over the forms of fictitious accumulation?

– What is the role of the State in the norms of its relations with companies in 
the formulation of public policies, specifically in urban policies, and, mean-
while, the role of the project and of urban planning in relation to the role of the 
land and urban landscape themselves in the contemporary process of finan-
cial capital valorization—especially considering that the perspective of law, 
and of rights to the city as an agenda for the implementation of urban reform 
(through urbanistic instruments for formal access to social justice, based on 
the reformist model of the Fordist era) no longer constitutes a modern para-
digm for overcoming the condition of urban “backwardness”?

Such questions seem to provoke a need to rethink the theory of depen-
dence itself, and even seem to challenge the form, categories, and tools 
with which the contemporary urban can be thought about, especially 
in the Brazilian case. Vera Telles acknowledges that at present “the no-
tions of laws, rights, citizenship, and public space have been emptied of 
their critical force” (TeLLeS, 2007, p. 7), and points out the necessity of 
revising concepts and criteria apropos the intelligibility of the contem-
porary urban (TeLLeS, 2006). She observes especially the Brazilian 
case, noting that the contradictions of urban reality could no longer 
be inscribed in the “dialectic of contraries”—”something that would 
effectively accomplish the ‘critique of dualistic reason’”(OLIVeIRA, 
1972)—foregrounded by the conceptual pairs from the theories of urban 
formation: archaic-modern, precariousness-modernity, informal-formal, 
unemployment-employment, legality-illegality, development-underde-
velopment, periphery-center (TeLLeS, 2007). According the author, it 
would be necessary to review the terrain in which the “incompleteness” 
of the modernity of Brazilian society, its “underdevelopment,” would be 
problematized, because what is presented as a concrete fact is that the 
very notion of “overcoming” is undone as a historical horizon and as a 
critical reference, previously grounded in the debates of the previous 
decades on the fate and interpretation of Brazilian society (Ibid., p.5). 
In this sense, what is important here is to formulate a field of research 
that reflects critically on the production of space, using an essayist’s 
perspective to take the three axes of analysis presented as a starting 
point, and the analysis of the construction of major public works as 

methodology. It is a field of research yet to be scrutinized, with vast re-
cords and archives of the public and private companies involved in the 
process of formulating and executing these undertakings. A method 
and, above all, a strategy for reflecting on the contradictions present in 
the contemporary specificities needs to be developed to observe some 
of the continuities and discontinuities in this process.

Scene 4

Notes for the contemporary

The assertive restructuring, notably after the coup of 2016 (which 
brought to power classes and fractions of the patrimonialist-rentier 
class), indicated a reversal that created the conditions for a full hege-
mony and the transition from the predominance of the “urban industrial 
complex” to the predominance of the “financial, real estate complex “. 
What is behind this hypothesis? The instrumentalization of the State 
is used as a means to make the debt service secure and drains public 
funds through a pattern of accumulation (based on the financial mar-
ket’s current interest rates, both local and global). conversely, the base 
of national production is being dilapidated, whether through the sale 
and privatization of infrastructure and major public works or the with-
drawal of labor laws that call attention to the exploitation of the labor 
force. (In addition, despite the bewilderment caused by the presence 
of work analogous to slave labor in an urban environment, its existence 
points to the system’s routine rationality, not to an exception or devia-
tion from the norm.) This implies that the financial aspect safeguards 
itself, securing financial returns, while the production (like labor and 
nature) is dilapidated.

In this sense, space shows itself as the basis and foundation of this 
dilapidation, accompanied by the dilapidation of labor and nature.  
A number of circumstances point to this: the sale of the pre-salt explo-
ration fields, as well as their technological foundation, to foreign capital; 
the amplification of land conflicts in relation to agriculture (monocul-
ture, pesticides and transgenics) and livestock farming, which advance 
on natural reserves and traditional communities; the withdrawal of 
labor laws which signal a reversion to nineteenth century conditions 
and dilapidation of social services and public facilities, their commer-
cialization, and, accordingly, their non-universalization.

even though public funds are directed towards the fictitious accu-
mulation of capital, there is an alleged lack of resources. This is used 
to justify a myriad of public-private partnerships as possible agents 
for achieving social production and consumption. The consensus is: 
an absence of alternatives. In spite of their differences, what makes 
these manifestations similar is the accumulation of capital by means 
of predatory processes, not on the basis of the production of value, but 
on the basis of the extraction and appropriation of what has already 
been produced (cHeSnAIS, 2005; PIKeTTy, 2014). In this way, class 
domination is illuminated as it instrumentalizes the state and the 
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predominance of the equivalence of value of a property, which instru-
mentalizes space (PeTReLLA, 2017). In this way, property is actual-
ized overproduction: debt securities, company shares, contracts, and 
tenders are the true economic viability of a new production. In these 
movements, notions like state, planning, and the conceptions of archi-
tecture and urbanism are diverted to the logic of accumulation in real 
estate and finance.

Space as centrality, as well as its expression of value as capitalized 
income, can orient a gamut of studies around contemporary experience. 
It may be necessary to recognize that old categories, restricted to the 
immediate contradiction between capital and labor, are not sufficient 
for understanding contemporary processes or social struggles arising 
from resistance and the construction of alternatives. A specific object 
of struggle is still lacking, an agent capable of bringing together a se-
ries of particular struggles into a single struggle (even more so with the 
dominance of the financial/real estate complex). eventually, resistances 
to the predatory processes can replace the binding agent—something 
oriented toward the right to the city.

Still do filme 
“os caminhos 
da riqueza” – 
1954: Programa 
Primeira 
urgência. 
dirigido por: 
Jean manzon.

still from 
the film “os 
caminhos da 
riqueza”—1954: 
first urgency 
Program. 
directed by: 
Jean manzon.

eM BUSCa Da VISIBILIZaçãO DOS 
IMPaCTOS De UMa GRanDe OBRa

a Usina de Belo Monte, terceira maior hidrelétrica do mundo, foi 
construída na bacia do Rio Xingu, próxima ao município de altamira, 
no norte do Pará. O projeto e a obra, operados pela norte energia S.a., 
fizeram parte do PaC – Programa de aceleração do Crescimento –, 
lançado pelo governo federal em 2007, que visava à implementação 
de obras de infraestrutura energética, logística e social, numa aborda-
gem anticíclica, em que se reuniu uma grande carteira de investimen-
tos pensados de maneira fragmentada e pouco territorializada.1

não raramente as grandes obras no Brasil têm sido aprovadas 
por meio de narrativas e de cartografias que elucidam apenas o 
discurso que as legitimaria, como no caso dos mapas apresentados 
em estudos de Impacto ambiental/Relatórios de Impacto ao Meio 

1 Para mais críticas sobre o programa, e a esta obra que foi a 
mais onerosa do PaC, cf. LeITãO (2009).
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este artigo inscreve-se 
no âmbito do Projeto 
Contracondutas, 
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ambiente (eIas/RIMas), em que alguns dos possíveis impactos são 
escamoteados ou deliberadamente escondidos. Como nos termos de J. 
P. Gouvêa (2010), entende-se o ambivalente papel científico, e muitas 
vezes artístico, da produção cartográfica, que ocorre de forma simul-
tânea e de fácil apreensão, assim como a sua eficácia como ferramen-
ta de persuasão por meio do discurso de transparência.  
Os mapas constroem uma realidade própria, não constituindo somen-
te a representação de uma já existente. São instrumentos utilizados 
por interesses específicos, sendo, assim, incapazes de representar a 
realidade como um todo – pois, de modo isolado, simbolizam somente 
determinada visão de determinado espaço. 

Um importante aspecto da investigação de iniciação científica 
intitulada Belo Monte, uma “cartografia da ausência” – os beiradeiros 
atingidos deu-se na contraposição entre os discursos oficiais e não ofi-
ciais sobre os impactos da obra no território e nas comunidades afeta-
das pelos reassentamentos compulsórios em altamira, e em parte do 
território por conta da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. a ideia cen-
tral da pesquisa foi a de reunir informações de diversas naturezas em 
busca de uma visão mais integrada, menos fragmentada dos impactos 
desta grande obra, em que a magnitude de agentes, de comunidades 
atingidas, de recursos acionados sobre uma região de grande sensibi-
lidade socioambiental revelam resultados polêmicos, que mereceriam 
ser debatidos publicamente de modo mais aprofundado e amplo. 

belo monte: 
contra-
cartografias 
e contra-
narrativas 
de uma 
obra 
polêmica

em todo caso, não tendo sido dada a devida transparência à dis-
cussão sobre todos os impactos da obra, hoje já em operação, mesmo 
à revelia de manifestações contrárias de diversas naturezas (técnicas, 
políticas, sociais, ambientais), entende-se que ainda cabe o debate 
sobre impactos agora visíveis – e não oportunamente detalhados nos 
estudos e relatórios de impacto ambiental nas fases de licenciamen-
to. Isso se reflete nas já disseminadas notícias sobre as violações de 
direitos ocorridas, as agressões ao modo de vida ribeirinho, as con-
tundentes transformações socioespaciais e ambientais promovidas 
e, acima de tudo, sobre o modelo de desenvolvimento que se assenta 
na visão da produção hidrelétrica de energia do país, e neste caso, na 
amazônia.

em altamira, no Pará, entre 2013 e 2014, já se revelava o modus 
operandi da empresa concessionária da Hidrelétrica de Belo Monte (a 
norte energia S.a) em relação aos ribeirinhos atingidos pela referida 
obra, principalmente no que diz respeito aos processos de desloca-
mento compulsório e expropriação por eles vividos, no período anterior 
à Licença de Operação, que só se deu em 2015.

Segundo o Instituto Socioambiental (ISa), em seu Dossiê Belo 
Monte de 2015, os municípios mais impactados com as obras foram 
altamira, Vitória do Xingu e Brasil novo, que receberam um fluxo 
demográfico de aproximadamente 75 mil pessoas atraídas pela obra, 
gerando uma forte pressão por infraestrutura e serviços públicos 
nessas localidades, onde os déficits urbanos já eram expressivos. O 
Dossiê Belo Monte divulgou amplamente a defasagem entre as obras 
da hidrelétrica e a execução das contrapartidas ambientais, exigidas 
pelo IBaMa no PBa – Plano Básico ambiental. Ou seja, no caso das 
condicionantes ambientais socioeconômicas, houve insuficiência e 
inadequação dos investimentos em infraestrutura de saúde, educa-
ção, saneamento básico e segurança (ISa, 2015). Segundo a mesma 
fonte, os já precários hospitais da região sofreram superlotação na 
maior parte do tempo de execução das obras, o que interferiu tam-
bém no atendimento das populações rurais e indígenas. O sistema 
de educação, além da sobrecarga identificada, sofreu aumento de 
alguns indicadores de abandono escolar e de reprovação, os quais se 
agravaram com a oferta de emprego nos canteiros de obras. as obras 
de saneamento básico, como as estações de tratamento de água e 
esgoto, por sua vez, foram concluídas, porém as redes não foram 
ligadas aos domicílios, fato que, segundo o Dossiê, ocasionou intensa 
disputa entre a prefeitura de altamira e a norte energia, finalmente 
responsabilizada pelas ligações domiciliares de esgoto e pagamento 
de multa diária enquanto a obra não fosse complementada.2 Com o 
barramento do Rio Xingu, as águas nas proximidades da cidade de 

2 ainda nos primeiros meses do ano de 2017, a polêmica em 
torno do fato da norte energia não ter completado o sistema de 
esgotos perdura, causando passivos urbanos graves à altamira 
e à saúde de sua população (PInTO, 2017)
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altamira ficaram contidas, propiciando o acúmulo de lixo, esgotos e 
poluição. O crescimento populacional também agravou os indicadores 
de violência com aumento dos casos de homicídios, violência contra 
mulheres e adolescentes, acidentes de trânsitos, furtos e roubos, além 
de prostituição e drogradição. 

Se por um lado, os impactos da implantação desta hidrelétrica 
são hoje menores do que foram as tragédias de Balbina, ou mesmo 
de Tucuruí, para mencionar outra usina no mesmo estado, por outro, 
a sua magnitude ainda explicita a necessidade de uma maior atenção 
da opinião pública, da academia, com maior debate político e, por 
que não dizer, maior resistência social à repetição da realização de 
obras de tal porte, em que os impactos não são claramente visibiliza-
dos, as consequências sobre meio ambiente e populações urbanas e 
rurais são, para dizer o mínimo, predatórias e, além disso, o modelo 
de financiamento e de crescimento do setor são pouco questionados 
(LeITãO, 2017).

aPROXIMaçõeS À COMPLeXIDaDe DO MODO 
De VIDa RIBeIRInHO:3 a DUPLa MORaDIa

em meio aos vários desmantelamentos e transformações socioes-
paciais provocadas pela obra de Belo Monte, a população ribeirinha 
compulsoriamente deslocada merece especial atenção. Segundo o re-
latório SBPC (2016) o ribeirinho sintetiza uma particular combinação 
entre o universo rural e o urbano, entre o rio e a cidade, em especial no 
caso amazônico. Sobrevive de atividades múltiplas, que se destinam 
em diferentes graus, à subsistência e ao mercado. essa alternância 
guarda relação direta com a sazonalidade do rio, caracterizada por 
seis meses do ano de cheia (com grande parte das ilhas da região sub-
mersas), e seis meses do ano de secas, com ilhas e praias expostas.

assim apresentados, os ribeirinhos que habitavam as beiras do rio 
Xingu desenvolveram práticas e saberes, em um processo de intera-
ção e adequação continuadas com o meio ambiente, transmitidas por 
várias gerações. esses saberes estão evidenciados nas maneiras de 
construção das moradias, nos cultivos das roças e dos quintais agro-
florestais, nas áreas de pescas e nas estratégias adotadas para res-
ponder à dinâmica das variações sazonais do rio Xingu.4 esse modus 

3 Fazemos aqui um agradecimento especial à antropóloga ana 
de Francesco, do ISa, que disponibilizou a tempo ao Projeto 
Contracondutas o Relatório SBPC, 2016, que com suas 
pesquisas enriqueceu sensivelmente este artigo.

4 De acordo com os trabalhos realizados (SBPC, 2016) mais 
recentemente, as principais atividades produtivas praticadas 
pelos ribeirinhos nas diferentes configurações de unidades de 
paisagem – sejam estas, florestas, rio e áreas agricultáveis em 
ilhas e terra firme – eram a pesca (100% dos entrevistados); 
o extrativismo de produtos florestais (87%); a produção 

vivendi, que tinha como essência a mobilidade, se explicita nos dizeres 
de uma cidadã expropriada das obras de Belo Monte: “Moramos em 
vários lugares”, o que consistia, em muitos casos, num processo de 
dupla moradia ou “bilocalidade” – ou seja: “uma casa na beira e uma 
casa na cidade” (SBPC, 2016, p.38).

as moradias tradicionais dessa região do Xingu, segundo o rela-
tório da SBPC, demonstram uma influência das técnicas construtivas 
indígenas (em geral, palafitas5), acrescidas, ao longo do tempo, da 
implementação de melhorias, visando a uma melhor adaptação ao 
ambiente e à sazonalidade.

Dentre os ribeirinhos entrevistados, 73% mencionaram que pos-
suíam casa própria na cidade antes das remoções que ocorreram nas 
ilhas e beiradões (SBPC, 2016), o que demonstra a importância do sis-
tema de dupla moradia, onde a casa na cidade era usada principalmen-
te como apoio para os processos de comercialização do pescado e de 
produtos da agrobiodiversidade, além de propiciar a inserção da família 
no sistema de educação formal. as moradias urbanas dos ribeirinhos 
concentravam-se nos baixões, áreas periodicamente alagadas pelos 
três igarapés que cortam a cidade – Panelas, altamira e ambé.

Cabe destacar que a “bilocalidade”, aqui mencionada, em nada 
tem a ver com o exemplo reconhecido da casa, local de moradia, ou 
com a segunda residência, de veraneio, de lazer, recorrentes em orga-
nizações sociais capitalistas mais avançadas. Trata-se de uma “biloca-
lidade” inserida em um modo de vida popular, em que a reprodução da 
vida social está territorializada e organizada espacialmente de acordo 
com as contingências ambientais, ou seja, condições espaço-tempo-
rais que se apresentam. apesar da precariedade e da simplicidade 
vigentes, há que se reconhecer na reprodução da vida ribeirinha no 
meio urbano-rural uma grande inteligência em relação às formas de 
adaptação às condições ambientais que se apresentam.

diversificada em roçado (83%), e a criação de animais (68%).
aproximadamente 40% dos pescadores referiam-se à prática 
da pesca de peixes ornamentais como uma importante fonte de 
renda, antes da proibição desta atividade pelo IBaMa.

5 Palafitas são construções suspensas por estacas e pisos de 
madeira, cobertas principalmente por palha, cavaco, com 
parede de madeira ou palha e que apresentam uma altura 
que permite a permanência nas localidades com as variações 
sazonais do nível do rio, para que não alaguem no inverno 
amazônico e, no verão, não fiquem distantes da margem do rio.
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a VIDa RIBeIRInHa nãO “CaBe” na 
SOLUçãO DaDa PeLa nORTe eneRGIa

em poucas linhas, os reassentamentos executados pela norte energia, 
no âmbito dos deslocamentos compulsórios das populações expro-
priadas por conta das obras, não corresponderam nem quantitativa, 
nem qualitativamente à complexidade da vida ribeirinha em seus 
aspectos de reprodução social, de adequação e interação com o meio 
natural, de resistência e identidade cultural, ainda que de maneira 
rústica e simples. Os RUCs (Reassentamentos Urbanos Coletivos) 
projetados pela norte energia para o reassentamento de 4.100 famí-
lias, mesmo que provenientes da área urbana de altamira, com um 
padrão de lote urbano seriado de 125m² e moradia isolada no centro 
do lote, não cabiam no mundo de reprodução da vida social e cultural 
do beiradeiro/ribeirinho.

além disso, de acordo com o mapa 2, os RUCs são desprovidos 
de serviços públicos essenciais como transporte público, equipamen-
tos de saúde e educação, e alguns deles – como os RUC Lagoa azul, 
Laranjeiras e Pedral – também tiveram a sua localização para além 
dos dois quilômetros de distância do local originário de moradia – con-
forme limite estabelecido no Plano Básico ambiental (PBa). O mesmo 
ocorreu em relação à dimensão das habitações e ao sistema construti-
vo escolhido, que impede que haja expansão da moradia, descumprin-
do metas estabelecidas que diziam considerar as particularidades de 

cada família. a única opção apresentada nestes conjuntos 
habitacionais foi a produção de casas padronizadas de 
60 m², construídas por meio de um sistema pré-moldado 
em concreto celular autoportante, o que impede a amplia-
ção vertical, assim como, a demolição de paredes para 
ampliação de cômodos etc., além de ser inadequado em 
relação ao clima de altamira.

Considere-se, a despeito da precariedade dos RUCS 
implantados, que altamira, antes das obras da Hidrelétrica 
de Belo Monte, já era um município com importantes défi-
cits urbanos, sérios problemas de saneamento básico e por-
tador de deficiências de mobilidade por transporte público.

Some-se a isso, o fato de que, para além das áreas 
desapropriadas propriamente ditas, ao longo dos igara-
pés Panelas, altamira e ambé, abaixo das cotas 100 m, os 

desalojamentos provocaram desarticulações socioterritoriais ainda 
mais amplas do que as assinaladas nas manchas dos mapas a seguir 
apresentados.

Como já explicitado, este artigo baseia-se em grande medida nas 
análises proporcionadas pela leitura do relatório da SBPC (2016) acer-
ca das desapropriações de populações ribeirinhas na região impacta-
da pela instalação da usina de Belo Monte. a pesquisa se ancorou na 
discussão e territorialização de cinco situações importantes identifica-
das no relatório no âmbito das expropriações de ribeirinhos, buscando 
contribuir para cartografá-las de forma a proporcionar uma visão 

territorializada daquilo que se denunciou naquele documento, sendo 
este um projeto que se propõe a dar visibilidade a contranarrativas, 
por meio inclusive de contramapas.6

a sequência de mapas produzidos nesta pesquisa pretende eluci-
dar um argumento sobre os atingidos pela obra.

Segundo a SBPC (2016), no contexto de construção do Complexo 
Belo Monte, daqueles que viviam no trecho inundado para a formação 
do reservatório principal (isto é, do reservatório da calha do rio Xingu, 
que se estende desde a Ilha Pimental, onde está edificada a barra-
gem de mesmo nome) até as proximidades da localidade denominada 
Costa Júnior, observam-se cinco situações diferentes de expropriação 
vivenciadas pelos ribeirinhos no contexto Belo Monte:

1  Situação dos ribeirinhos na Volta Grande, a jusante da 
barragem de Pimental, no trecho de vazão reduzida, cujo 
processo de expropriação tem contornos sociais e ambientais 
sensíveis, e sobre os quais não há estudos específicos. nesta 
situação, além da problemática redução de vazão do rio, já está 
deflagrada a cumulatividade de efeitos decorrente da pré- 

-instalação de uma grande indústria de extração mineral, a Belo 
Sun Mineração Ltda.; 

2 Situação dos ribeirinhos nas margens dos igarapés Panelas, 
ambé e altamira, na cidade de altamira, que também se 
intercomunicavam social e geograficamente com a margem 
do rio Xingu. Sabe-se que pouco mais da metade das famílias 
atingidas até a cota 100m destes igarapés foram transferidas 
para os RUCs. no entanto, havia 7.790 famílias e só foram 
produzidas 4.100 unidades residenciais nos RUCs. não há 
informação pública sobre que outras formas de atendimento 
foram dadas às demais 3.690 famílias atingidas; 

3 Situação dos ribeirinhos da Vila Santo antônio, os primeiros 
compulsoriamente deslocados, cujo processo foi detidamente 
acompanhado pela Defensoria Pública do estado e para 
os quais foi proposta a ação Civil Pública nº 0003595-
11.2012.814.0005, ajuizada em 13 de agosto de 2012. Hoje 
esses ribeirinhos encontram-se dispersos em várias localidades 
nos municípios de altamira, Vitória do Xingu e Medicilândia – 
segundo o relatório, seria necessário um processo de reparação 
de danos causados a esses atingidos; 

4 Situação dos ribeirinhos a jusante da barragem de Belo Monte, 
sobre os quais não há estudos específicos, que vem sendo 
insistentemente denunciada pelo presidente da Colônia de 

6 agradecemos especialmente à contribuição do pesquisador 
Gabriel negri nilson na elaboração destes contramapas.
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foto: marta 
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Photo: marta 
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Pescadores de Vitória do Xingu, e reiterada na audiência de  
11 de agosto de 2016;  

5 Situação dos ribeirinhos a montante do reservatório, cuja 
situação agora se evidencia vulnerável, pela pressão que ocorre 
sobre o seu território. 

São, portanto, cinco situações que apresentam em comum a expro-
priação das condições de produção e reprodução do chamado modo 
de vida ribeirinho, com particularidades entre si. Porém, que deve-
riam ser revisitados como vêm fazendo as instituições responsáveis 
pelo relatório da SBPC, no sentido de busca do respeito ao direito de 
acesso ao território, à recomposição do modo de vida ribeirinho e, na 
medida do possível, de recomposição do patrimônio ambiental perdi-
do a partir da construção do complexo hidrelétrico de Belo Monte.

MULTITeRRITORIaLIZaçõeS ReVeLaDaS PeLa 
COnTRaCaRTOGRaFIa eM BeLO MOnTe 

O caso de Belo Monte parece bastante elucidativo o fato de que gran-
des obras de infraestrutura impactam grandes porções do território 
com argumentos, sobretudo de ordem técnico-econômica, com discur-
sos pautados no bem coletivo como forma de legitimação. Seus im-
pactos interferem tanto nos recursos naturais quanto nas populações 
tradicionais. Por meio desta lógica de (des)apropriação do território, 
ocorre o desmantelamento de ecossistemas ambientais, a desagrega-
ção de arranjos sociais anteriormente estabelecidos, e a desconfigura-
ção das identidades culturais locais (PeRROT, 2008). Para Dominique 
Perrot, esta relação paradoxal invoca principalmente o significado 
acerca de noções de apropriação ou domínio do território (Ibid.). 

Pode-se, então, afirmar, que o território, cada vez mais insulado 
pelas lógicas político-econômicas, vem se unifuncionalizando, dando 
as costas para aquelas relações de apropriação sociedade-espaço, ou 
multiculturais-simbólicas como classifica Lefèbvre (1999), desdobran-
do-se, assim, ao longo de um continuum de caráter mais “concreto” e 

“funcional” (HaeSBaeRT, 2004). 
Segundo Lefèbvre (1999), dominação e apropriação são duas 

figuras, que inevitavelmente precisam ser entendidas conjuntamen-
te, esta última devendo sempre prevalecer sobre a primeira, mas as 
dinâmicas de acumulação e segregação capitalista fizeram com que 
a primeira se impusesse quase que completamente sobre a segunda, 
sufocando as possibilidades de uma efetiva “reapropriação” dos espa-
ços dominados pelo aparato estatal-empresarial. Dar voz e visibilidade 
às populações ribeirinhas, beiradeiras, indígenas, trabalhadoras, aos 
“espaços-sociedade” subjetivos e de “apropriação” excluídos da lógica 
unifuncional da produção e reprodução pós-fordista, constitui um 
chamado à contracartografia. 

Os conflitos territoriais vêm sendo acirrados no Brasil, na medi-
da em que o processo de expansão das fronteiras de uma economia 

extensiva7 se dá em territórios mais amplos, impactando comuni-
dades e populações que vivem, em muitos casos, de maneira tradi-
cional. assim é que se deu, por meio das políticas da matriz elétrica, 
com a implantação crescentemente hegemônica de hidrelétricas na 
região amazônica – especialmente no amazonas, Rondônia e Pará, 
cujas principais obras são Balbina (aM); Tucuruí (Pa); Complexo 
Hidrelétrico do Rio Madeira (RO); Santo antônio e Jirau; Belo Monte 
(Pa) –, e se abriu acesso à incorporação de grandes porções de terras 
para a fronteira de expansão dessa matriz de ação sobre o território.

apesar dos instrumentos ambientais possivelmente reguladores 
incorporados fortemente no sistema de planejamento territorial a 
partir da década de 19808, sabe-se que pouco, ou muito pouco se efe-
tiva em relação ao diálogo e a uma preparação eficiente e eficaz dos 
territórios para grandes impactos e sua relação com as populações 
tradicionais e preexistentes. 

Quando os impactos sociais atingem um grande número de 
pessoas, como é o caso de Belo Monte, em que inicialmente se previu 
que 19.242 habitantes seriam atingidos pelo processo de remoção 
e vivenciariam momentos de desterritorialização, um processo de 
homogeneização do diálogo social e das formas de atendimento tende 
a se estabelecer. em Belo Monte evidenciou-se uma desproporção 
entre os atendimentos às populações urbanas em relação às rurais e 
ribeirinhas: deste contingente, 85,3% se referia à população urbana 
atingida e apenas 14,7% era rural, o que não pode reduzir a complexi-
dade de vida em cada meio, principalmente quando eles se justapõem 
e se entrecruzam cotidianamente.

Somente em relação à sede urbana de altamira, sabe-se que o 
montante de remoções previsto chegaria a 16.420 habitantes nos 

7 esta economia se dá via expansão de fronteiras e tem impactos 
na destruição de formas sociais não capitalistas de apropriação 
do território, e seus recursos, assim como, na desestabilização 
dos sistemas ecológicos e nos espaços crescentemente 
ocupados pelos grandes empreendimentos. em nome de uma 
concepção industrialista de progresso, desestruturam-se as 
condições materiais de existência de grupos socioculturais 
territorialmente referenciados e pressiona-se a base de 
recursos de populações situadas em terras tradicionalmente 
ocupadas (aCSeLRaD, 2014).

8 estudos de Impacto ambiental (eIas) e seus relatórios 
sínteses (RIMaS), as avaliações ambientais estratégicas 
(aae), e todos os planos que se seguiram a estes – como 
os Planos de Desenvolvimento e Proteção ambiental das 
Bacias Hidrográficas (PDPas), os Zoneamentos econômicos 
ecológicos (Zee), que perpassam territórios tão amplos, 
englobando muitas vezes, diversos biomas, com pretensa 
racionalidade, definindo-se como “Planos de Ordenamento 
Territorial Integrado”, como no caso das grandes obras.
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igarapés atingidos (eLeTROBRÁS – eIa BeLO MOnTe, 2008), o 
que significava 21% do total de moradores da cidade se levarmos em 
conta os dados do Censo de 2010. Ou seja, 1/5 da população urba-
na de altamira passou pela experiência de negociação e vivenciou 
mudanças significativas em seu modo de vida, em suas relações 
socioeconômicas, culturais e vínculos afetivos. Um número bastan-
te expressivo, e sabe-se hoje que esse montante de impactados foi 
muito maior.

Também não há qualquer trabalho prévio e boa acomodação para 
os trabalhadores que migram para estas localidades e que, por vá-
rios meses, serão impactados e impactarão aquele território, o que 
se evidencia nos sucessivos conflitos nas regiões de implantação de 
recentes obras de infraestrutura no Brasil e seus indicadores socioe-
conômicos (ampliação dos déficits de infraestrutura e equipamentos 
públicos, criminalidade, prostituição, gravidez na adolescência, doen-
ças sexualmente transmissíveis etc.). 

Henri acselrad (2014) nos conta como as cartografias sempre 
configuraram representações de disputas associadas ao poder ou a 
estratégias de domínio sobre um território. Sempre uma determina-
ção de circunscrição, de regulamentação: seja para a identificação de 
rotas e conquistas de territórios, seja para a demarcação das riquezas, 
passando pela delimitação de propriedades e espaços de soberania, 
pela criação das jurisdições político-administrativas para o controle 
sobre os territórios nacionais e seus domínios, até chegar ao âmbito 
do planejamento urbano e territorial, aos mapas de regulamentação 
de uso e ocupação e, a partir da década de 1980, alcançando os ma-
pas que tematizam a questão ambiental. apesar de cada um ter sua 
função específica, muitas vezes acabam sobrepondo seus limites e 
contornos disciplinares confundindo, justapondo e sobrepondo suas 
questões e objetivos no tempo e no espaço. 

O que se observa é que os resultados de muitos planos “bem 
intencionados” refletem lacunas, ausências, falta de aderência, falhas 
e desatualizações – “um enorme resto feito de sistemas culturais múl-
tiplos e fluidos, situados entre as maneiras de se utilizar o espaço e o 
planejamento” (De CeRTeaU, 1995, p. 234).

Tais representações ainda são “naturalizadas” mecanicamente nos 
novos instrumentos de planejamento territorial, e nos mesmos e anti-
gos instrumentos de regulação e estudos de impacto socioambiental. 
assim, nesta investigação, buscou-se confrontar, em aproximações 
sucessivas, elementos gráfico-textuais e cartográficos para flagrar 
tais vazios, tais ausências e, em paralelo, descobrir as resistências e 
as presenças no território de pesquisa. Os documentos oficiais foram 
confrontados com aqueles das organizações sociais atuantes em favor 
das comunidades. Outras vozes e “murmúrios” do território foram des-
velados, permitindo, dessa forma, construir as cartografias contrárias.

Por meio dessas discussões, verificou-se que os mapas do IBGe 
não informavam a riqueza da biodiversidade da região escolhida 
para a implantação da Hidrelétrica de Belo Monte; que os mapas de 
licenciamento ambiental eram extremamente reducionistas quanto 

aos impactos gerados na região, em todos os meios – físico, biótico e, 
principalmente, socioeconômico, que mais interessava à pesquisa.

O mapeamento da área rural realizado no âmbito do eIa do aHe 
Belo Monte não traz nenhuma informação qualitativa espacializada, 
exceto uma sumária localização de equipamentos sociais como pos-
tos de saúde, escolas, igrejas, cemitérios e pontos de comércio. as 
poucas informações espacializadas se concentraram na distinção dos 
imóveis rurais quanto à sua situação jurídica e concentração fundiária, 
ocultando, portanto, as condições particulares de cada logradouro, as 
perdas referentes às atividades produtivas (lucros cessantes), à iden-
tidade com o território e à população que reside e se utiliza da área 
desapropriada, elementos necessários para um entendimento mais 
complexo dos processos de desterritorialização a que os ribeirinhos 
foram submetidos. 

Um outro mapa que complementa a série de caracterização do 
território apresenta a distinção do uso do solo nas classes floresta 
ombrófila densa, floresta ombrófila aberta, vegetação secundária, 
pasto sujo e pastagem. Trata-se de uma espacialização do trabalho 
extremamente pragmática para efeitos de implementação do processo 
de remoção.

Uma característica marcante desse pragmatismo do diagnóstico 
da área é a apresentação dos resultados sempre de forma fragmen-
tada, seguindo a divisão territorial vinculada aos compartimentos do 
projeto de aHe de Belo Monte.9 no caso da área rural, os comparti-
mentos de interesse para nossa análise referem-se às áreas vizinhas 
ao futuro reservatório: Setor margem direita, Setor margem esquerda 
e Setor ilhas. no Setor ilhas, o único mapa existente para além dos 
lotes dos beiradeiros refere-se aos equipamentos sociais.

em nenhum momento do eIa verifica-se a consolidação das infor-
mações apresentadas em um único mapa ou em mapas temáticos in-
tegrados, impossibilitando uma melhor apropriação da dimensão dos 
impactos e das possíveis relações ou diferenciações existentes entre 
os setores envolvidos. Mesmo nos dados numéricos, apresentados em 
tabelas e gráficos, a informação é retalhada por municípios envolvidos, 
dificultando, assim, a percepção da real extensão das interferências 
do projeto no território.

Um dado relevante, garimpado nas páginas do eIa aHe Belo 
Monte e que pode expressar a dimensão social dos impactos na vida 
dos ribeirinhos, é o que se refere aos moradores das ilhas do Xingu. 

9 “Um procedimento inicial para o planejamento da pesquisa 
socioeconômica censitária da aDafoi a delimitação das áreas a 
serem pesquisadas, tendo como primeiro elemento de análise 
duas porções territoriais distintas: a aDa Urbana, circunscrita 
à cidade de altamira, e a aDa Rural. essas duas áreas, por sua 
vez, foram subdivididas, considerando-se os compartimentos 
do aHe Belo Monte e a realidade socioeconômica encontrada” 
(eIa aHe BeLO, 2008).
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Mesmo que não expressivos numericamente em termos de pessoas 
envolvidas, os levantamentos do eIa diagnosticaram que dos 275 
chefes de família ou trabalhadores que ali habitavam, 83% tinham a 
sua ocupação principal no próprio imóvel em que residiam, denotando 
uma relação permanente com aquele território e com aquele modo de 
vida, em que a presença do Rio Xingu e das águas era uma constante 

necessária no cotidiano das pessoas. nesse sentido, 
pressupõe-se que processo de desterritorialização 
deva ter atingido uma dimensão psicológica e existen-
cial bem mais dramática que a descrita nos documen-
tos oficiais.

Outro exemplo refere-se à cartografia de repre-
sentação da área definida pela norte energia como 
diretamente afetada (aDa) da zona urbana. nota-se 
na representação cartográfica, a identificação das 
propriedades urbanas afetadas no município de 

altamira contidas na cota 100 m – cota de inundação da represa.
 apesar de ser muito importante a informação acerca dos imó-

veis afetados, a representação não informa o real impacto sofrido 
pelas edificações na aDa (área diretamente afetada do eIa/RIMa), 
neutralizando diferenças e impactos sociais e a ação da remoção 
involuntária,..10.

Percebe-se que este tipo de cartografia, manipula a desestru-
turação espacial e da vida sociocultural local, a que uma parcela da 
população será submetida. Isto inclui a supressão de relações de vizi-
nhança, de trabalho, de educação, de lazer, este último intimamente 
ligado ao rio. Sua insuficiência se manifesta por não abordar o enca-
deamento dos efeitos espaciais, socioeconômicos e culturais, a que os 
ribeirinhos serão submetidos. Somente a indicação do perímetro dos 
impactos não define as dinâmicas e os cortes abruptos que de fato 
irão ocorrer no espaço, levantando mais dúvidas sobre as omissões e 
ausências nos mapas oficiais. e nos mapas que aprovam e licenciam 
as grandes obras no Brasil.

—

Falar de cartografias ou de contracartografias não é falar de ma-
pear um mundo, mas de pensar, sugerir, provocar um outro mundo 
possível.Talvez as contracartografias estejam à procura disso, das 
diferentes territorialidades edas diversas temporalidades. Como diria 
Secchi (2006), o mundo contemporâneo não é marcado pela falta 

10 a própria cor cinza, utilizada para realçar a área atingida até a 
cota 100 m acentua os objetivos de não dar um destaque maior 
à área impactada: optou-se por um tom neutro. essa mesma 
intenção de não realçar a extensão dos impactos aparece na 
opção em manter a mesma cor – amarela – para todos os 
imóveis, atingidos e não atingidos.

de um princípio de racionalidade, mas pelo surgimento de múltiplas 
racionalidades afirmadas, de modo irredutível, pelos respectivos 
protagonistas – racionalidades essas que, frequentemente, não se 
encontram sobre o mesmo terreno e, ao mesmo tempo, que investem 
não só em metas mensuráveis em termos aquisitivos, mas principal-
mente em valores consolidados pela tradição ou por novas formas de 
solidariedade e de afetividade.

O tempo contemporâneo é impensável sem essas multidões de 
singularidades (neGRI, 2005) de ribeirinhos, de índios, de afrodescen-
dentes, de quilombolas, de imigrantes. É impensável sem abrir a porta 
para os outros mundos, das múltiplas racionalidades. De construir as 
linhas de fuga e produzir suspensões, de produzir descarrilamentos do 
homogeneizador e, a um só tempo, do “fragmentador” processo das 
cartografias oficiais, da mídia oficial, do mundo oficial. 

a potência criativa e crítica dessas ferramentas irá permitir des-
velar os silêncios e as omissões dos mapas, tornar visível o invisível e 
os vazios do Google, do IBGe, dentre tantos outros pretensos instru-
mentos de planejamento territorial e, assim, dar vozes aos povos e até 
à natureza. Pretende-se questionar a pseudoautoridade cartográfica, 
a honestidade das imagens, não só as desvelando, mas produzindo 
outras, abrindo as portas, e construindo outras lutas.

Ousa-se, então, afirmar que o território – ao menos dos ribeiri-
nhos – do Médio Xingu vinculado ao usufruto e à vivência, às práticas 
e saberes, estava imerso em uma apropriação mais diversa, múltipla, 
subjetiva, e “cultural-simbólica” em relação ao território antes da im-
plantação “concreta” e “funcional” da UHe de Belo Monte. 

De modo mais triste, porém não menos provocador, Haesbaert 
(2004), nos alerta sobre um novo movimento dos processos que ocor-
reram e ocorrem na região da UHe de Belo Monte. não mais aqueles 
de interação entre os povos tradicionais e o meio ambiente para a 
sobrevivência e reprodução social, não mais aqueles relativos aos mo-
vimentos das marés e às estações lunares, mas outros e mais coerciti-
vos – os processos de desterritorialização daqueles povos autóctones, 
sejam eles beiradeiros ou povos indígenas –, realizados por meio da 
desapropriação compulsória dos modos de morar, de comercializar 
a produção, aquele movimento causado pela interferência direta no 
modo de vida e no uso social do rio. 

Tudo isso resulta em desdobramentos outros, que ocorrem ao 
mesmo tempo, em que é rearticulada uma reterritorialização “compul-
sória” do mesmo espaço, utilizado agora pela Usina de produção de 
energia elétrica e suas decorrentes infraestruturas e áreas de alaga-
mento. esses processos, juntos, configuram multiterritorialidades (ou 
seja, a sobreposição de usos em perspectivas diferentes sobre um 
único território) que ocorrem no entorno do Rio Xingu, onde a minoria 
hegemônica, tanto de poder econômico quanto político, prevalece e 
reduz os povos que anteriormente já habitavam e usufruíam da região 
a meros expectadores que têm que se reinventar.

residentes 
deslocando-se 
de bicicleta. 
fonte: leme 
engenharia. 
Pesquisa 
socioeconômica 
censitária.
ago/2007 a 
fev/2008.

residents 
getting around 
by bicycle. 
source: Leme 
engenharia. 
socioeconomic 
census study. 
aug/2007 to 
feb/2008.
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Hoje eles se dizem (SBPC, 2016) “perdidos”,11 pescadores sem rio”, 
moradores “sem fala”, famílias sem vínculos. enfim, hoje se descobre 
que “a casa” ou “as casas” representavam para essa população uma 
ampla experiência com o território, que incluía a floresta, o rio e todos 
os seus recursos.a casa incluía ainda os laços familiares, comunitá-
rios, a acolhida a todos, a troca, a produção, a sobrevivência. em suma, 
uma multidão de afetos.

a autoridade da territorialidade estatal e multi-institucional sobre 
o território de sua jurisdição, que legitima obras de infraestrutura, 
como as da UHe Belo Monte, se sobrepõe a essas territorialidades 
locais invisíveis, provocando o encadeamento de desterritorializações 
e reterritorializações, decorrentes do processo de desapropriação e 
reassentamento dos beiradeiros diretamente afetados pela usina hi-
drelétrica – e isso significa muito. Significa a perda do território vivido 
em favor de forças externas hierarquicamente superiores, de privilégio 
político e econômico.

11 Segundo o Dicionário Houaiss (2009), quem se perde é “aquele 
que desapareceu ou se extraviou; que se encontra em estado 
de desorientação; que desconhece o caminho; cujo estado 
é irremediável, que não tem mais salvação ou esperança; 
acabado de maneira definitiva; que foi esquecido ou se 
encontra distante no tempo ou no espaço”.

belo monte: 
contracarto-
grafias 
e contranarra-
tivas 
de uma obra 
polêmica

Páginas seguintes:
next pages:

1.
localização da usina Hidrelétrica de belo monte e do município 
de altamira no Pará. elaboração: gabriel negri nilson; edição: 
guilherme Pardini, 2017. fonte: dados do openstreetmap e ibge.

Location of the uHBm Power Plant in the municipality of altamira, 
in Pará. created by: gabriel negri nilson; editing: guilherme 
Pardini, 2017. source: data from openstreetmap and the iBge.

2.
localização das áreas urbanas de remoção abaixo da cota 100 m – 
igarapés Panelas, altamira e ambé. localização dos reassentamentos 
urbanos coletivos –rucs, e informações gerais. elaboração: gabriel 
negri nilson; edição: guilherme Pardini, 2017. fonte: dados do 
openstreetmap e ibge.

location of the urban removal areas below 100 m igarapés Panelas, 
altamira and ambé. location of the rucs (collective urban 
resettlements) and general information. created by: gabriel 
negri nilson; editing: guilherme Pardini, 2017. source: data from 
openstreetmap and the ibge.

3.
os ribeirinhos atingidos: as cinco situações identificadas pela 
sbPc. elaboração: gabriel negri nilson; edição: guilherme Pardini, 
2017. fonte: dados do openstreetmap e ibge.

the affected ribeirinhos: the five situations identified by the 
sbPc. created by: gabriel negri nilson; editing: guilherme Pardini, 
2017. source: data from openstreetmap and the ibge.

4.
situação dos ribeirinhos dos igarapés Panelas, altamira e ambé na 
cidade de altamira e Áreas de reassentamento para as 4.100 famílias 
previstas. elaboração: gabriel negri nilson; edição: guilherme 
Pardini, 2017. fonte: dados do openstreetmap e ibge.

situation of the ribeirinhos of igarapés Panelas, altamira and  
ambé in the city of altamira and resettlement areas for the 4,  
100 families expected. created by: gabriel negri nilson;  
editing: guilherme Pardini, 2017. source: data from  
openstreetmap and the ibge.

410 411



0
1,

25
2,

50
5

km

S
ão

 Jo
aq

ui
m

C
as

a 
N

ov
a

Pe
dr

al

ae
ro

po
rt

o

La
ra

nj
ei

ra
s

Ja
to

bá

La
go

a 
A

zu
l

1

2

1

1

Ri
o 

X
in

gu

C
en

tr
o 

de
 A

lta
m

ira

Ig
ar

ap
é 

A
lta

m
ira

23
90

 im
óv

ei
s

Ig
ar

ap
é 

A
m

bé

23
47

 im
óv

ei
s

Ig
ar

ap
é 

Pa
ne

la
s

58
5 

im
óv

ei
s

ro
do

vi
a 

Tr
an

sa
m

az
ôn

ic
a

lim
íte

 á
re

a 
ur

ba
na

Á
re

a 
de

 in
flu

ên
ci

a 
do

re
se

rv
at

ór
io

 d
o 

Ri
o 

X
in

gu

Á
R

EA
 U

R
B

A
N

A
 D

E 
A

LT
A

M
IR

A

S
om

a 
do

s 
im

óv
ei

s 
ur

ba
no

s 
co

m
 o

 to
ta

l d
as

 a
tiv

iv
da

de
s 

ec
on

ôm
ic

as
.

 F
oi

 a
cr

es
ci

do
 a

o 
Ig

ar
ap

é 
Pa

ne
la

s 
o 

to
ta

l d
e 

im
óv

ei
s 

re
la

tiv
os

 à
 O

rla
.

Á
re

a 
de

 a
te

nd
im

en
to

 d
os

 R
U

C
s

Re
as

se
nt

am
en

to
 U

rb
an

o
C

ol
et

iv
o 

(R
U

C
)

El
ab

or
aç

ão
: G

ab
rie

l N
eg

ri 
N

ils
on

 2
01

7
Fo

nt
e:

 D
ad

os
 d

o 
O

pe
n 

S
tr

ee
t M

ap
s,

IB
G

E 
e 

in
fo

rm
aç

õe
s 

ofi
ci

ai
s 

pú
bl

ic
as

 d
o 

co
ns

ór
ci

o 
op

er
an

te
 d

a 
U

H
E 

B
el

o 
M

on
te

El
ab

or
aç

ão
: G

ab
rie

l N
eg

ri 
N

ils
on

 2
01

7
Fo

nt
e:

 D
ad

os
 d

o 
O

pe
n 

S
tr

ee
t M

ap
s,

IB
G

E 
e 

in
fo

rm
aç

õe
s 

ofi
ci

ai
s 

pú
bl

ic
as

 d
o 

co
ns

ór
ci

o 
op

er
an

te
 d

a 
U

H
E 

B
el

o 
M

on
te

1 2

RU
C

to
ta

l d
e 

U
H

di
st

ân
ci

a 
do

 
ce

nt
ro

 (k
m

)

Ja
to

bá

C
as

a 
N

ov
a

La
go

a 
A

zu
l

70
4

11
54

45
2

82
7

56
4

--
-

 
 

4,
3

3,
2

3,
5

2,
4

5,
0

6,
6

 
S

ão
 Jo

aq
ui

m

La
ra

nj
ei

ra
s

Pe
dr

al

 

1. 2.



ce
nt

ro
 d

e 
A

lta
m

ira

ro
do

vi
a 

Tr
an

sa
m

az
ôn

ic
a

sí
tio

 P
im

en
ta

l

al
de

ia
 P

aq
ui

ça
m

ba al
de

ia
 A

ra
ra

 d
a 

Vo
lta

 G
ra

nd
e

tr
ec

ho
 c

om
 v

az
ão

 re
du

zi
da

re
se

rv
at

ór
io

al
oj

am
en

to
 o

pe
rá

rio
s

27
5 

km
²

U
H

E 
B

el
o 

M
on

te

lim
íte

 á
re

a 
ur

ba
na

Ri
o 

X
in

gu

1

1

5

3

4

2

5

1

1
0

5
10

20
km

54
 k

m

1 2 3 4 5

Vo
lta

 G
ra

nd
e 

do
 R

io
 X

in
gu

R
IB

EI
R

IN
H

O
S 

IN
TE

R
FE

R
ID

O
S

El
ab

or
aç

ão
: G

ab
rie

l N
eg

ri 
N

ils
on

 2
01

7
Fo

nt
e:

 D
ad

os
 d

o 
O

pe
n 

S
tr

ee
t M

ap
s,

IB
G

E 
e 

in
fo

rm
aç

õe
s 

ofi
ci

ai
s 

pú
bl

ic
as

 d
o 

co
ns

ór
ci

o 
op

er
an

te
 d

a 
U

H
E 

B
el

o 
M

on
te

.

El
ab

or
aç

ão
: G

ab
rie

l N
eg

ri 
N

ils
on

 2
01

7
Fo

nt
e:

 D
ad

os
 d

o 
O

pe
n 

S
tr

ee
t M

ap
s,

IB
G

E 
e 

in
fo

rm
aç

õe
s 

ofi
ci

ai
s 

pú
bl

ic
as

 d
o 

co
ns

ór
ci

o 
op

er
an

te
 d

a 
U

H
E 

B
el

o 
M

on
te

.

ár
ea

 u
rb

an
a 

de
 A

lta
m

ira

V
ila

 S
an

to
 A

nt
ôn

io

Ju
sa

nt
e 

S
íti

o 
B

el
o 

M
on

te

M
on

ta
nt

e 
Re

se
rv

at
ór

io

0
1,

25
2,

50
5

km

R
od

. T
ra

ns
am

az
ôn

ic
a

m
en

or
 q

ue
 10

fo
i a

cr
es

ci
do

 a
o 

Ig
ar

ap
é 

Pa
ne

la
s

o 
to

ta
l d

e 
im

óv
ei

s 
re

la
tiv

os
 à

 o
rla

nã
o 

de
fin

id
a

en
tr

e 
10

 e
 15

en
tr

e 
15

 e
 2

0

El
ab

or
aç

ão
: G

ab
rie

l N
eg

ri 
N

ils
on

 2
01

7
Fo

nt
e:

 D
ad

os
 d

o 
O

pe
n 

S
tr

ee
t M

ap
s,

IB
G

E 
e 

in
fo

rm
aç

õe
s 

ofi
ci

ai
s 

pú
bl

ic
as

 d
o 

co
ns

ór
ci

o 
op

er
an

te
 d

a 
U

H
E 

B
el

o 
M

on
te

El
ab

or
aç

ão
: G

ab
rie

l N
eg

ri 
N

ils
on

 2
01

7
Fo

nt
e:

 D
ad

os
 d

o 
O

pe
n 

S
tr

ee
t M

ap
s,

IB
G

E 
e 

in
fo

rm
aç

õe
s 

ofi
ci

ai
s 

pú
bl

ic
as

 d
o 

co
ns

ór
ci

o 
op

er
an

te
 d

a 
U

H
E 

B
el

o 
M

on
te

1

lim
íte

 á
re

a 
ur

ba
na

S
ão

 Jo
aq

ui
m

C
as

a 
N

ov
a

Pe
dr

al

ae
ro

po
rt

o

La
ra

nj
ei

ra
s

Ja
to

bá

La
go

a 
A

zu
l

1

1

Ri
o 

X
in

gu

C
en

tr
o 

de
 A

lta
m

ira

Ig
ar

ap
é 

A
lta

m
ira

Ig
ar

ap
é 

A
m

bé

Ig
ar

ap
é 

Pa
ne

la
s

ro
do

vi
a 

Tr
an

sa
m

az
ôn

ic
a

lim
íte

 á
re

a 
ur

ba
na

D
EN

SI
D

A
D

E 
D

E 
IM

Ó
V

EI
S 

U
R

B
A

N
O

S
EM

 A
LT

A
M

IR
A

 (i
m

óv
ei

s 
po

r h
ec

ta
re

)

3. 4.



DRAWInG ATTenTIOn TO THe IMPAcTS OF 
A MAJOR cOnSTRUcTIOn

Belo Monte Power Plant, the third largest hydroelectric facility in 
the world, was built in the Xingu River basin, close to the city of 
Altamira, in the north of Pará. The project and construction, run by 
norte energia S.A., were part of PAc – Programa de Aceleração 
do crescimento [Growth Acceleration Program].This program was 
launched by the federal government in 2007 and sought to im-
plement infrastructure in the areas of energy, logistics, and social 
works, by means of an anti-cyclic approach that garnered a large 
investment portfolio thought out in a fragmented and insufficiently 
territorialized way.1

not infrequently, heavy construction projects in Brazil have been 
approved by means of narratives and cartographies that elucidate 
nothing else except the discourse that legitimizes them. This occurred 

1 For further criticism on the program, and on this specific 
project, which was PAc’s most costly, see LeITÃO (2009).
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with the maps presented in Estudos de Impacto Ambiental/Relatórios de 
Impacto ao Meio Ambiente (eIAs/RIMAs), in which some of the potential 
impact from the proposed hydroelectric plant is mitigated or deliberately 
concealed. According to J. P. Gouvêa (2010), it’s possible to understand 
the ambivalent scientific, and quite often artistic, role of cartographic 
production. An effective map should be easily understood and persuades 
by means of transparent discourse. Maps create a reality of their own, 
more than simply constituting the representation of a pre-existing reality. 
They are instruments deployed by specific interests and, therefore, are 
incapable of representing reality as a whole. This is because, in isolation, 
they symbolize nothing more than a given vision of a given space.

An important aspect of the scientific initiation research project 
titled “Belo Monte, uma ‘cartografia de ausência’ – os beiradeiros atingi-
dos” summarized the contraposition of official and unofficial discourses 
about the impact of the construction of the Belo Monte Hydroelectric 
Power Planton the region, on the communities affected by compulsory 
resettlement in Altamira, and on the construction site itself. The main 
idea of the study was to gather varied information in search of a more 
integrated, less fragmented insight into the impact caused by such 
large-scale construction, in which the magnitude of the agents, of the 
affected communities, of the channeled resources for a region whose 
socio-environmental situation is highly sensitive, have yielded contro-
versial outcomes that deserve to be publicly discussed in more depth 
and with wider scope.

In any event, despite the lack of due transparency in the discussion 
of the full impact of Belo Monte’s construction, which is currently under 
way despite various types of protests (technical, political, social, envi-
ronmental), the perception is that the debate is still relevant. Moreover, 
the environmental impact is now visible; whereas, it was not timely 
detailed in studies and reports that were prepared during the licens-
ing stage. This situation has been disclosed in widespread news: the 
violation of rights, the negative incursion onto the riparian populations, 

the striking socio-spatial and environmental transfor-
mations that have occurred, and, above all, the model 
of development that bases itself on the country’s 
hydroelectric production of energy, in this particular 
case, in the Amazon.

In Altamira, Pará, in 2013 and 2014, it was al-
ready possible to perceive the modus operandi of the 
company running Belo Monte Hydroelectric (norte 
energia S.A.) in relation to the riverside dwellers 
affected by the power plant’s construction, especially 
in regards to processes of compulsory displacement 

and expropriation prior to Licença de Operação [operation license], 
which was only granted in 2015.

According to Instituto Socioambiental (ISA) [the Socio-
environmental Institute], as per their 2015 Dossiê Belo Monte [Belo 
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Monte File], the townships that suffered the greatest impact were 
Altamira, Vitória do Xingu, and Brasil novo. These towns received an 
incoming demographic flux of nearly 75 thousand people who had been 
drawn by the construction works. This influx created a strong demand 
for infrastructure and public services in these cities where urban defi-
cits were already outstanding. Dossiê Belo Monte fully disclosed the 
discrepancy between the construction of the hydroelectric plant and 
the execution of environmental counterparts required by IBAMA in the 
PBA — Plano Básico Ambiental [Basic environmental Plan]. Regarding 
the compliance with socioeconomic environmental conditions, there 
was both a lack and inadequacy of investment in health, education, ba-
sic sanitation, and security infrastructures (ISA, 2015). Also according 
to the Dossiê, the already suffering local hospitals were overcrowded 
during much of the time the construction took place, a fact that also 
slowed the assistance offered to rural and native populations. The edu-
cational system, aside from being overburdened, exhibited an increase 
in dropouts and academic failures, rates which were further harmed by 
the job offered by the building sites. Public sanitation projects, such as 
water and sewage treatment plants, were completed; however, pipes 
from the plants did not get connected to homes. According to the 
Dossiê, this caused intense strife between Altamira’s township admin-
istration and norte engenharia. The latter was ordered, in the end, to 
assemble the missing connections and to pay a daily fine while the 
work remained unfinished2. With the damming of the Xingu River, the 
watercourses around Altamira were restrained, causing trash, sewage, 
and pollution to build up. Population growth also heightened indexes 
of violence, with an increase in murder cases, violence against women 
and teenagers, traffic accidents, theft, and robbery, along with prostitu-
tion and drug addiction.

The impact of the construction of Belo Monte, on the one hand, was 
smaller than the tragedies that occurred in Balbina, or even in Tucuruí, 
another power plant built in the same state. Moreover, the weight of this 
event still requires greater attention from public opinion and academia, 
as well as the need for a more intense political debate. More social 
resistance to future construction of such magnitude is also needed. 
Awareness around factors such as when the impact and consequences 
on the environment and the rural and urban populations are not clearly 
taken into account needs to be raised. In addition, when a predatory fi-
nancing and growth model designed for the sector has been insufficient-
ly questioned, the public needs to take notice (LeITÃO, 2017).

2 As late as in the first months of 2017, the dispute over the fact 
that norte engenharia had not completed the sewage system 
was still going on, causing severe urban damage to Altamira and 
to the health of its population (PInTO, 2017).
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On THe cOMPLeXITy OF THe RIPARIAnS’ 
WAy OF LIFe:3 DOUBLe-DWeLLInG

Amid much of the destruction and socio-spatial transformation caused 
by the building of Belo Monte, the riparian population forced into 
displacement deserves special attention. In keeping with the afore-
mentioned SBPc Report (2016), the riverside dweller synthesizes a 
peculiar combination between the rural and the urban, the river and 
the town, particularly in the case of the Amazon. Riparian populations 
survive on multiple activities geared, in different degrees, to their own 
livelihood and to the market. Such alternation is directly related to the 
river’s seasonal qualities, characterized by a six-month flood season in 
which many of the local islands submerge, and a six-month dry season 
in which islands and beaches reemerge .

By means of a continued process of interaction with and adaptation to 
the environment, the populations that dwelled on the banks of the Xingu 
River developed practices and know-how that were transmitted from 
generation to generation. This know-how is displayed in the construction 
of dwellings, in the cultivation of crops and of domestic vegetable gardens, 
in fishing areas, as well as in strategies adopted to meet the dynamics of 
the seasonal changes of the Xingu River. This essentially mobile way of 
life comes across quite clearly in the words of an expropriated citizen of 
the Belo Monte region: “We live in different places”, which in many cases 
consisted of a “double-dwelling” or a “double-location”, in other words, “a 
house on the river bank and a house in town” (SBPc, 2016, p. 38).

Traditional housing in this area of the Xingu, according to the 
SBPc Report, displays influence from indigenous construction tech-
niques (in general, palafitas4), and depends on improvements made over 
time, aiming to better adjust to the environment and the seasonal tide.

3 We wish to express special thanks to ISA’s anthropologist Ana 
de Francesco, who made the SBPc 2016 Report available to the 
counterconducts Project. The research included in the Report has 
notably contributed to the present article. According to recently 
developed research (SBPc, 2016), the main productive activities 
carried out by riparian populations in different landscapes—e.g. 
forests, rivers, and arable lands in islands or on the mainland—
were fishing (100% of subjects interviewed); extractivism of forest 
products (87%); diversified production in domestic agricultures 
(83%); and livestock raising (68%). nearly 40% of fishermen 
referred to the practice of catching ornamental fish as an important 
source of income, before IBAMA prohibited this activity.

4 Palafitas, or houses on stilts, are constructions suspended by 
poles and wooden floors, roofed mainly with straw (splinters or 
chips), bearing wooden or straw walls, and positioned at a height 
that allows their permanence in places where the river level 
is subject to change, so that they will not flood in the Amazon 
winter, and will not be too far from the river bank in the summer.

Among the riverside individuals interviewed, 73% said they owned 
a house in town before the relocations implemented on islands and 
river banks (SBPc, 2016). This shed light on the importance of the 
double-dwelling system, in which the house in town was used mainly 
as a site for selling fish and forest products, also enabling the family’s 
insertion into the formal education system. Riparians’ urban dwellings 
were concentrated in the lowlands, areas periodically flooded by the 
three rivulets that cross the city: Panelas, Altamira, and Ambé.

It must be stressed that the aforementioned “double-dwelling” 
has nothing to do with having one house as a permanent residence, 
and a second as a summer home, for pleasure, as often occurs in more 
advanced capitalist social systems. The “double-dwelling” here pertains 
to a popular way of living in which the reproduction of social life is ter-
ritorialized and organized mainly in keeping with environmental con-
tingencies, that is, with existing spatio-temporal conditions. In spite of 
the prevailing precariousness and simplicity, we must acknowledge the 
urban-rural riverside dwellers’ great intelligence in regards to adaptation 
to existing environmental conditions.

RIPARIAn POPULATIOn LIFe DOeS nOT “FIT” 
THe SOLUTIOn OFFeReD By nORTe eneRGIA

In short, the resettlements which were created by norte energia by 
means of compulsory displacement of populations subject to expropria-
tion caused by construction work, did not correspond, neither in quanti-
tative nor in qualitative terms, to the complexity of riverside dwellers’ life. 
Aspects of their lives such as reproduction, adaptation, interaction with 
the natural environment, resistance, and cultural identity, however basic 
and simple such aspects may be, were not taken into account or repro-
duced adequately by the resettlements. The RUcs (Reassentamentos 
Urbanos Coletivos) [collective Urban Settlements] projected by norte 
energia to relocate and house 4,100 families, including those originally 
from urban areas in Altamira, consisted of an urban plot standardized at 
125 m2 and a detached house built in the center of the plot. However, this 
setup did not reproduce the riparian’s way of social and cultural life.

According to the map 2, the RUcs lacked essential public services, 
such as transportation, as well as health and education equipment. 
Some RUcs—for instance, Lagoa Azul and Laranjeiras de Pedral—
were relocated beyond the two-kilometer limit from the original 
dwelling place, as established by the Plano Básico Ambiental (PBA) 
[environmental Basic Plan]. The same occurred with the dimensions 
of the houses and the construction system chosen, which prohibited 
additions. This restriction went against previously established goals that 
stated that families’ needs had to be taken into account. The only option 
presented in the residential complexes was the construction of stan-
dardized 60 m2 houses, built by means of a precasting system made out 
of self-supporting cellular concrete, which, besides being inadequate for 
Altamira’s climate, hindered vertical extensions and the demolition of 
walls for the enlargement of rooms, etc.
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Despite the precariousness of the implemented RUcs, it must 
be considered that prior to the construction of the Belo Monte 
Hydroelectric Plant, the township of Altamira already presented serious 

urban deficits, severe shortcomings in basic sanitation, 
and deficient public transportation.

Beyond the expropriated areas along the Panelas, 
Altamira, and Ambé rivulets, the displacements pro-
voked even wider socio-territorial disruption than the 
ones indicated by shading in the following maps.

As already explained, the present article is largely 
based on analyses provided by the 2016 SBPc Report 
in regards to the expropriation of riverside popula-
tions in the region that fell under the impact of the 

construction of Belo Monte Power Plant. The research was grounded 
in the discussion and the territorialization of five noteworthy situa-
tions identified in the report as pertaining to expropriation of riparians, 
and the intention of the study was to map out such expropriations in 
order to elicit a territorialized insight into what was denounced in the 
aforementioned report. This research project’s main focus was aimed 
at conferring visibility to these counter-narratives, going so far as to 
provide counter-maps.5

The sequence of maps produced by this research intended to 
elucidate an argument for the rights of the individuals who have been 
affected by Belo Monte’s construction.

In keeping with the 2016 SBPc Report, what concerns the con-
struction of the Belo Monte complex, among the individuals who lived 
in the area flooded by the construction of the central reservoir (that 
is, the reservoir built from damming the Xingu River, which goes from 
Pimental Island, where the eponymous dam has been built, all the way 
to the neighborhood of a town called costa Júnior), five different situa-
tions of expropriation of riverside dwellers have been observed:

1 At Volta Grande, downstream from the dam at Pimental, an 
area of reduced flow and a site where the expropriation process 
displays a sensitive social and environmental profile where no 
specific studies have been made. In this situation, besides the 
harmful reduction of the river’s flow, dire consequences can 
already be observed, resulting from the pre-installation of a large-
scale industry of mineral extraction, Belo Sun Mineração Ltda.;

2 On the banks of the Panelas, Ambé, and Altamira rivulets, in the 
city of Altamira, which also interacted socially and geographi-
cally with the bank of the Xingu River. It’s known that more than 
half of the families, which comprised the 100m quota, living 
along these rivulets were transferred to RUcs. However, there 

5 As per the elaboration of counter-maps, we are especially grateful 
for the contribution of the researcher Gabriel negri nilson.

were 7,790 families and only 4,100 dwellings were built at the 
RUcs. There is no public information available about alternative 
assistance provided to the remaining 3,690 affected families;

3 At Vila Santo Antônio, the first to be compulsorily displaced. 
The process was closely followed by the Defensoria Pública do 
estado [Public Defender’s Office]. Ação civil Pública [Public civil 
Suit] nº 0003595-11.2012.814.0005 was instituted on the 13th 
of August 2012 for the displaced. nowadays, the residents are 
spread among the townships of Altamira, Vitória do Xingu, and 
Medicilândia; the SBPc Report called for a suit for compensa-
tion of harm inflicted on such individuals.

4 Downstream from Belo Monte dam, about whom no specific 
studies have been made, a situation that has been constantly de-
nounced by the head of the fisherman’s colony at Vitória do Xingu, 
and reiterated during a public hearing held on August 11, 2016.

5 Upstream from the reservoir where conditions have now proven 
vulnerable, due to the pressure their territory now faces.

Therefore, mutatis mutandis, these five situations have in common 
the expropriation of the production and reproduction of the so-called 
riparian way of life. However, such issues ought to be readdressed, in 
agreement with action taken by the agencies in charge of the SBPc 
Report, to ensure respect for the right to the land, the right to the rein-
stitution of the riparian way of life, and, as much as possible, the right 
to the recovery of the environmental assets lost in the aftermath of the 
construction of Belo Monte’s hydroelectric complex.

MULTI-TeRRITORIALIZATIOn eXPOSeD By 
cOUnTeR-MAPS AT BeLO MOnTe

The case of Belo Monte seems highly illustrative of the fact that mega 
infrastructure works impact large areas, seeking justification for argu-
ments mainly technical and economic in nature, as well as in discourses 
that seek legitimization of collective well-being. Such impact interferes as 
much with natural resources as with traditional populations. The territo-
rial expropriation rationale has caused the destruction of environmental 
ecosystems, the disruption of previously established social set ups, and 
the deconfiguration of local cultural identities (PeRROT, 2008). For 
Dominique Perrot, this paradoxical relation challenges mainly the mean-
ing of notions pertaining to territorial expropriation or occupation (Ibid.).

Hence, we can state that territory, now more and more isolated 
by such political and economic rationale, has become unifunctional, 
turning its back to matters related to society-space or multicultur-
al-symbolic appropriation, as per Lefèbvre (1999), therefore, extending 
itself along a continuum of a more “concrete” and “functional” nature 
(HAeSBAeRT, 2004).
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In keeping with Lefèbvre (1999), domination and occupation 
are two notions that have to be understood together, the latter al-
ways having to prevail over the former. nevertheless, the dynamics 
of capitalist segregation and accumulation made the former impose 
itself almost entirely on the latter, precluding any possibility of an 
effective “reappropriation” of spaces under the domain of the State-
entrepreneurial apparatus. To provide voice and visibility to riverside, 
indigenous, working-class populations, to the subjective “appropri-
ation” and “society-spaces” excluded from the unifunctional rational 
inherent to post-Fordist production and reproduction, is a claim for 
counter-cartography. 

Territorial conflict in Brazil has been intense, insofar as the frontier 
expansion processes of an extensive economy6 occur in wider areas, 
impacting communities and populations that, in many cases, enjoy a 
traditional way of life. That is what happened in the Amazon region, 
by way of policies fostering an electric matrix that brought about the 
growth and hegemonic implantation of hydroelectric power plants—es-
pecially in Amazonas, Rondônia, and Pará. The main cases from these 
areas include: Balbina (AM); Tucuruí (PA); Rio Madeira Hydroelectric 
complex (RO); Santo Antônio e Jirau; and Belo Monte (PA). This has, 
in turn, yielded access to the incorporation of large sections of land for 
the frontier expansion of such an electric matrix.

Regardless of the potential regulatory environmental instruments 
conspicuously introduced in the territorial planning system since 
the 1980s,7 we know that little, or very little dialog or efficient and 

6 Such an economy is developed by means of frontier expansion 
and causes an impact in the destruction of non-capitalist social 
forms of territorial appropriation and respective resources, in the 
dismantling of ecological systems, and in areas that are more and 
more occupied by large-scale ventures. In the name of an indus-
trialist notion of progress, the material conditions of subsistence 
of territorially distinguished socio-cultural groups are destroyed, 
and the basis of resources of populations situated in traditionally 
occupied areas is subjected to pressure (AcSeLRAD, 2014).

7 See, for instance, estudos de Impacto Ambiental (eIAs) 
[Studies of environmental Impact] and their reports (RIMAS), 
Avaliações Ambientais estratégicas (AAe) [Strategic 
environmental evaluation], and also all plans that ensued—
such as, Planos de Desenvolvimento e Proteção Ambiental das 
Bacias Hidrográficas (PDPAs) [River basin Development and 
environmental Protection Plans], Zoneamentos econômicos 
ecológicos (Zee) [ecologic and economic Zoning], which cross 
vast territories, encompassing, quite often, several biomes, 
with alleged rationality, defining themselves as “Planos de 
Ordenamento Territorial Integrado” [Integrated Territorial 
Ordering Plans], as is the case with large-scale constructions.

efficacious preparation happens, when given an area or pre-existing 
traditional populations that could suffer greatly.

When a great number of people could be socially impacted by a 
project, there is a tendency towards a homogenization of social dialog 
and of means of assistance. Such was the case with Belo Monte where 
initial estimates pointed out that 19, 242 residents would be affected by 
the relocation process and would experience deterritorialization. At Belo 
Monte a disproportion in assistance offered to urban, rural, and riverside 
populations became evident: 85,3% was directed towards the urban 
population affected and only 14,7% directed towards the rural popula-
tion. It is necessary to not reduce the complexity of life in each context, 
particularly when contexts overlap and crisscross on a daily basis.

For the construction of the company’s urban central office in 
Altamira alone, the foreseen amount of displacements would include as 
many as 16,420 dwellers from the affected rivulets (eLeTROBRÁS – 
eIA BeLO MOnTe, 2008) or 21% of the city’s total population accord-
ing to data from the 2010 census. In other words, 1/5 of Altamira’s 
urban population underwent the negotiation experience involved in the 
displacements and lived through significant changes in their way of 
life, in their socioeconomic and cultural relations, and in their affective 
bonds. These are somewhat skewed figures, since we now realize that 
the actual number of affected individuals was much greater.

Moreover, there is neither anticipatory work done for nor adequate 
accommodation built for workers who migrate to these sites and who, 
for months on end, are impacted by and impact such areas. This fact 
becomes evident in the successive conflicts that occur in lands where 
recent infrastructure works have been implemented in Brazil, as well 
as in their germane socioeconomic indexes (increasing deficits in 
infrastructure and public equipment, criminality, prostitution, teenage 
pregnancy, sexually transmitted diseases, etc.).

Henri Acselrad (2014) explains how cartographies always shape 
representations of disputes associated with power or with dominion 
strategies over a given territory. cartographies invariably imply the 
establishment of circumscription and regulation, be it for identifying 
territorial routes and conquests or for demarcating wealth. They always 
include the delimitation of property and sovereignty, as well as the 
creation of political and administrative jurisdictions that are meant to 
ensure control over national territories and their domains. Ultimately, 
cartographies reach the spheres of urban and territorial planning as 
maps that regulate use and occupation. As of the 1980s, cartographies 
have advanced to include maps that thematize environmental issues. 
Despite their specific functions, rather often, borders and outlines end 
up overlapping, confusing, and superimposing issues and objectives in 
space and time.

We can verify that the outcome of many “well-meaning” plans 
reflect gaps, insufficiencies, lack of adhesion, flaws, and obsoles-
cence—“a huge leftover made out of multiple and fluid cultural systems 
that lies between the ways of using space and the actual planning”  
(De ceRTAU, 1995, p. 234).
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Such representations are still mechanically “naturalized” in new 
instruments of territorial planning, and in the same old instruments of 
regulation and studies of socio-environmental impact. Therefore, the 
present research sought to confront, in successive approximations, 
graphic-textual and cartographic elements in order to spot such gaps 
and insufficiencies, and, at the same time, identify resistance and pres-
ence within the field. Official documents have been issued by social or-
ganizations that are actively in favor of communities. Other voices and 
“grumbles” in the field have been disclosed, thus allowing the drawing 
of opposing cartographies. 

By means of the discussion conducted, we could verify that IBGe 
maps did not depict the wealth of the biodiversity of the area picked 
for the construction of Belo Monte Hydroelectric, and that the licensed 
environmental maps were extremely reductionistic pertaining to the 
impact to the region in all contexts: physical, biotic, and socioeconomic, 
the latter of foremost interest for the present research.

The mapping of rural areas carried out by eIA (estudo de 
Impacto ambietal) [environmental impact study] of Belo Monte’s AHe 
(Aproveitamento Hidroelétrico) [Hydroelectric Utilization] does not 
include any specialized qualitative information, except for the cursory 
spotting of social equipment, such as health centers, schools, churches, 
graveyards, and trading sites. The only specialized information focuses on 
identifying rural property in terms of legal status and land concentration. 

This fact has, therefore, concealed the specific conditions of each dwell-
ing and the losses related to productive activities (profit loss), to territorial 
identity, and to the populations that reside in expropriated areas. All of 
these elements are necessary for a sophisticated understanding of the 
deterritorialization processes to which riparians have been subjected.

Another map that complements the series of territorial character-
ization presents distinctions of soil use within the categories of dense 
ombrophylous forest, open ombrophylous forest, secondary vegeta-
tion, dirty pasture, and pasture. It’s an extremely pragmatic kind of 
work spatialization that comes in handy for the implementation of 
relocation processes.

A typical characteristic of this pragmatism in diagnosis is the 
presentation of results in a fragmented fashion, following the terri-
torial division linked with the sections of Belo Monte’s AHe project.8 
In the case of the rural area, the sections of interest for our analysis 
have to do with territory nearby the future reservoir: right bank sector, 
left bank sector, and islands sector. In the islands sector, the only map 
that exists for an area that lies beyond the plots of the riverside popula-
tions refers to social equipment.

At no time in the eIA was the information consolidated into a single 
map or into integrated thematic maps. Doing this could have provided 
a better grasp of the dimension of impacts and of possible similarities 
or differences among the relevant sectors. even in the numerical data, 
displayed in tables and graphs, information is divided up by township, 
therefore hindering insight into the real extension of the interference of 
the project in the territory.

One relevant fact, picked from the pages of Belo Monte’s eIA AHe 
and that can express the social dimension of impacts in the life of river-
side dwellers, pertains to the residents of the Xingu islands. Although 
not numerically expressive in terms of individuals involved, eIA findings 
have indicated that, of the 275 heads of families or workers residing 
on the islands, 83% worked from the house where they lived, denoting 
a permanent relation with that specific territory and that specific way 
of life, in which the presence of the Xingu River and the watercourses 
were necessary in those people’s daily life. To this extent, we infer that 
the deterritorialization process must have reached a psychological and 
an existential dimension far more dramatic than the one described in 
the official documents.

Another example has to do with the mapping that represents the 
area defined by norte energia as directly affected (ADA) within the 

8 “An initial procedure for the planning of ADA’s socioeconomic 
research was the demarcation of areas to be surveyed, having 
as first element of analysis two different territorial areas: an 
Urban ADA, circumscribed to the city of Altamira, and a Rural 
ADA. These two areas, in turn, were subdivided, according to 
the sections of Belo Monte’s AHe and the actual socioeconomic 
reality found” (eIA AHe BeLO, 2008).
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urban zone. The map shades in gray the urban property affected in the 
township of Altamira inside the 100m flooding quota.

However relevant the information about affected property, the map 
does not reveal the actual impact caused by constructions in the ADA 
(directly affected area of the eIA/RIMA), thus neutralizing difference 
and social impact, as well as the outcome of involuntary displacement.9

It’s noticeable that this kind of cartography manipulates the disman-
tling of space and of local sociocultural life to which a segment of the 
population will be subjected. Such subjection includes the suppression 
of neighborhood, work, education, and leisure relations, the latter closely 
linked to the river. The map’s inadequacy is evident in that it does not 
address the sequence of spatial, socioeconomic, and cultural effects to 
which riverside residents are subjected. The mere indication of the pe-
rimeter of the impact does not define the dynamics and the abrupt cuts 
that will in fact occur in the space, which raises more questions about 
shortcomings and gaps verified in the official maps—and in the maps 
that approve and authorize great works in Brazil.

—

To discuss cartography and counter-cartography is not to discuss 
how to map out a world, but how to think, suggest, and invoke another 
possible world. Perhaps this is what counter-cartographies seek, that 
is, different territorialities and different temporalities. As Secchi (2006) 
remarks, the contemporary world is not marked by the lack of a ratio-
nal principle, but by the emergence of multiple rationales irreducibly 
affirmed by various protagonists. Rationales that often enough cannot 
be found at the same place and at the same time and invest not only in 
measurable, acquisitive goals, but in values consolidated by the tradi-
tion or by new forms of solidarity and affection.

The contemporary moment is unthinkable without this myriad of 
singularities (neGRI, 2005) observed in riparian populations, in native 
Indians, in African descendants, in quilombolas, and in immigrants. It’s 
unthinkable without opening the door to other worlds, worlds of multi-
ple rationales, such as those that construct lines of flight and produce 
suspension, that bring about the derailing of the homogenizer and, at 
the same time, of the “fragmenting” process of official cartographies 
from the official media or the official world.

The creative and critical acumen of these tools will enable the dis-
closure of silences and gaps in maps, will render visible the invisible, as 
well as the gaps in Google and in IBGe, among several other so-called 

9 The very choice of gray to shade affected areas up to the 100 m 
quota emphasizes the objective of not really highlighting the 
affected area: the option has been for a neutral color. This same 
intention of not stressing the extent of impacts is noticeable 
in the option to use the same color—yellow—for all property, 
whether affected or non-affected.

instruments of territorial planning. All this is done in hopes to confer 
a voice to people and even to nature. The intention here has been to 
challenge cartography’s pseudo authority. The honesty of images, not 
only by exposing them, but also by producing alternative images, opens 
doors and starts new struggles.

Therefore, we dare to affirm that—at least in the case of the ripari-
ans—the territory of the Middle Xingu linked to fruition and experience, 
practices and knowledge, was immersed in a kind of appropriation that 
was more diverse, more multiple, more subjective, and more “culturally 
symbolic” before the “concrete” and “functional” implementation of 
Belo Monte UHe.

even more dismaying, albeit not less challenging, Haesbaert (2004) 
warns us about a new drive in processes that happened and still happen 
in the Belo Monte UHe region. Such processes no longer pertain to the 
interaction between traditional peoples and the environment for sur-
vival and social reproduction, neither to the flow of tides and the lunar 
seasons. There are more coercive processes—processes of deterritori-
alization of autochthonous peoples, be they riverside dwellers or native 
Indians—processes carried out by means of the compulsory expropria-
tion of ways of dwelling, of trading, processes that interfere directly with 
the way of life and in the social utilization of the river.

All of this yields other outcomes, which happen simultaneously: 
the rearticulation of a “compulsory” reterritorialization of any given 
space, now used by the electric power plant and its respective in-
frastructure and flood zones. Such processes, together, configure 
multi-territorialities (in other words, the overlapping of utilization accord-
ing to different perspectives over a single area) that take place in the 
vicinity of the Xingu River, where the hegemonic minority, resorting to 
economic or political forces, prevails and reduces peoples who previous-
ly inhabited the region to mere spectators forced to reinvent themselves.

nowadays, they call themselves (SBPc, 2016) “lost”,10 “fishermen 
without a river”, “voiceless” residents, bondless families. Ultimately, we 
now realize that for such populations “the house” or “the houses” repre-
sent a wide-ranging experience with the territory, which encompasses 
the forest, the river, and all respective resources. The house also includes 
family and community bonds, the possibility of unrestricted welcome, of 
exchange, of production, of survival. In sum, an array of affection.

The authority of State and multi-institutional territoriality over the 
territory and its jurisdiction, which legitimizes infrastructure works 
such as Belo Monte UHe, overlaps with invisible local territoriali-
ties, causing a sequence of deterritorializations and re-territorializa-
tions stemming from processes of expropriation and resettlement of 

10 According to Dicionário Houaiss (2009), one who is lost is one 
who has disappeared or has lost the way; who feels disoriented; 
who ignores the path to follow; whose state is irredeemable, who 
has no possible rescue or hope; who is forever finished; who has 
been neglected or who is far away in time or space.”

belo monte:
counter- 
-cartographies 
and  
counter- 
narratives 
of a 
controversial 
construction 
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riverside dwellers directly affected by the hydroelectric power plant—
and this means very much, indeed. This means the loss of a lived-in ter-
ritory in favor of hierarchically superior forces, forces that enjoy political 
and economic privileges.
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esquerda: “Berlinde azul”, (Cortesia nasa). direita: exame de amostras 
de solo contaminado da região do lago agrio, no norte da amazônia 
equatoriana, durante os processos comprovativos de um julgamento 
transnacional contra a Chevron-texaco (Foto: lou damatteis).
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neste catálogo como 
parte da apresentação 
de Tavares no Contra/
Seminário Internacional/
Condutas (Escola da 
Cidade / Sesc–SP, 
07/04/2017).



432 433 Esta é uma descrição notável, que mostra a existência de um 
vínculo estrutural entre modernização e colonialismo. Em Brasília, o 
conceito colonial de terra nullius e o conceito modernista de tabula 
rasa tornaram-se sinônimos.

marco zero de Brasília, cerca de 1957 
(Foto: mario Fontenelle, cortesia arquivo dF).

O gesto primário de tomar posse de um lugar não só implicava a 
ocupação de um território estrangeiro, mas também exigia uma 
transformação completa da natureza deste, incluindo sua topografia, 
meio ambiente e clima. Contrariamente à percepção usual, Brasília 
não é formada por uma série de edifícios modernistas dispostos no 
topo de um terreno plano. A fim de domesticar o sertão e gerar o 
tipo de ambiente que permitiria a formação de uma sociedade mo-
derna, toda a paisagem precisou ser redesenhada e transformada. A 
topografia foi massivamente modificada; vastos trechos de florestas 
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LAMA

Uma das representações mais poderosas da política ambiental 
moderna é a icônica imagem da Apollo 17 de toda a Terra, conhecida 
como “Blue Marble”, ou “berlinda azul”. A aparição do planeta como 
um objeto pequeno e frágil flutuando em meio ao cosmos transfor-
mou completamente a percepção da Terra, projetando a imagem da 
unidade global para além das divisões nacionais, diferenças culturais 
e exclusões sociais. A imagem transmite uma política universal, mas 
que implica um processo de homogeneização das diferenças e apaga 
os conflitos sociopolíticos que, de fato, nos mantêm unidos.

Podemos também pensar em uma imagem diferente da Terra:  
a do solo contaminado da Amazônia Equatoriana, onde corporações 
despejaram deliberadamente bilhões de galões de resíduos brutos di-
retamente em solos e rios, para maximizar o superávit de capital. Essa 
terra negra e enlameada é também uma figuração do espaço global 
da política universalista do ambientalismo e dos direitos humanos. No 
entanto, contrastando com a ideia de “uma única Terra” homogênea, a 
lama transmite a imagem de um território fraturado e disputado, sec-
cionado e moldado por relações de poder e violência assimétrica.

A lama também representa uma terra comum e interligada, que 
foi construída de baixo para cima pelas lutas das populações que, 
nas fronteiras da colonização, estão lutando tanto pela proteção da 
natureza quanto pela proteção dos direitos, contra a opressão política 
e a destruição ambiental. Conectando o universal e o particular ao 
relacionar a luta pela defesa do meio ambiente com lutas sociais, a 
terra-lama representa um espaço onde direitos humanos e não huma-
nos são mutuamente constitutivos e interdependentes (como no caso 
dos Direitos da Natureza no Equador).

Tais conflitos de fronteira estão localizados simultaneamente den-
tro e para além de sua geografia imediata, pois se referem a mudanças 
climáticas, à extinção da biodiversidade e à poluição tóxica generaliza-
da. Profundamente enraizados em histórias locais de violência colonial, 
bem como em um terreno global de disputas biopolíticas, eles incorpo-
ram uma política internacionalista e universalista, uma cosmopolítica. 
Esta política não é simplesmente uma política em defesa da natureza, 
mas uma política para descolonizar o próprio conceito de natureza e 
seu papel em nossos sistemas culturais, políticos e legais.

Terra nullius

Uma possível narrativa começa em Brasília, a capital modernista 
construída a partir do zero nos planaltos do Brasil central no final da 
década de 1950. A forma urbana da cidade é definida por dois eixos 
principais, que se cruzam em um ponto central, imprimindo uma cruz 
no chão. Conforme o urbanista Lúcio Costa escreveu, Brasília “nasceu 
do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse: 
dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz” 
(COSTA, 1995, p. 284).



434 435 ECOCíDIO VIA DESIgN

O primeiro passo nesta operação foi o estabelecimento de uma juris-
dição territorial chamada “Amazônia Legal”, que abrangeu toda a par-
te da bacia dentro das fronteiras soberanas brasileiras – 60%da área 
total da Amazônia. Ao projetar uma relação quase simétrica entre 
um espaço político e os limites naturais da bacia, a operação poderia 
conceituar e implantar estratégias de planejamento que abrangiam 
a Amazônia como uma unidade biogeográfica; ou seja, permitiam in-
tervenções no ponto em que a “escala ecológica” encontrava a “escala 
política/legal” da Amazônia.

À medida que as estradas e os projetos de desenvolvimento 
abriram essas áreas para a colonização, seguiu-se um desmatamen-
to maciço. O desmatamento tornou-se um dos mais eficazes meios 
utilizados pelos especuladores para tomar posse da terra, engendran-
do um mecanismo de “anexação pela destruição” que resultou em um 
ciclo vicioso de violência social e ecológica, que perdura até hoje.

geralmente interpretado como o produto de um processo não 
regulamentado, alimentado pela falta de controle governamental, os 
padrões de desmatamento na Amazônia são, de fato, o resultado de 
esquemas de um planejamento centralizado: ecocídio via design.

Conceituada e implantada sobre a bacia como um todo, essa 
estratégia militarizada gerou transformações na “escala ecológica” 
da Amazônia, que, por sua vez, catalisou as mudanças na escala do 
sistema terrestre. Os efeitos que se seguiram podem ser vivenciados 
nas convulsões climáticas contemporâneas, em transformações que 
são tão naturais quanto sociais e políticas. O Antropoceno, de fato, é 
produto de golpes militares de estado.

DADOS 

Existe um debate em curso sobre o marco do início do Antropoceno – 
Revolução industrial? Bomba atômica? Colonialismo inicial? –, mas o 
que sabemos com certeza é que, a partir da década de 1950, o pro-
cesso de transformação geológica da Terra acelerou-se exponencial-
mente. Todos os índices que registram as “pegadas da humanidade” 
no ecossistema planetário mostram um aumento vertiginoso durante 
a segunda metade do século XX. Os impactos dessa explosão na es-
cala e intensidade da interferência antropogênica no ambiente global 
são tão únicos, que uma periodização específica chamada a grande 
Aceleração – “a mudança mais rápida e generalizada, onipresente no 
relacionamento ser humano-meio ambiente” (CRUTZEN; MCNEILL; 
STEFFEN, 2007) – foi designada para definir o final do século XX.

Como podemos ver por meio de gráficos, a mudança climática é 
geralmente atribuída a uma trajetória evolutiva na história da espécie 
humana voltada ao progresso tecnológico e ao bem-estar material. 
Desta perspectiva, a mudança climática é interpretada como o efeito 
colateral da modernidade; um subproduto de um movimento inerente-
mente positivo rumo ao desenvolvimento econômico e social, buscado 

foram destruídos; inúmeras novas árvores foram plantadas; e um lago 
artificial foi construído para umidificar a atmosfera. A cidade pode ser 
interpretada como o produto de um tipo de “geodesign”, na medida 
em que visa fabricar não apenas uma sociedade moderna, mas tam-
bém um meio ambiente totalmente novo.

TaBula rasa

Somente no início dos anos 1970, quando o Brasil estava sob a di-
tadura militar, Brasília tornou-se o centro do poder político nacional 
de fato. Naquela época, o projeto colonial incorporado pelo design 
modernista da cidade estava se expandindo rapidamente para a 
Amazônia. Assim como os seus predecessores coloniais, os estrate-
gistas e planejadores modernos definiram a floresta como um espaço 
vazio, caracterizado pela falta crônica: vazio, subdesenvolvimento, 
estagnação, isolamento. Essa perspectiva neocolonial levou a dita-
dura militar a projetar uma estratégia em toda a bacia para “ocupar e 
integrar” as fronteiras das florestas.

A “Operação Amazônia”, como foi inicialmente chamada, foi uma 
das expressões mais significativas da doutrina de segurança nacional, 
tal como foi aplicada na América Latina durante a guerra Fria global. 
No solo, esta estratégia de planejamento foi traduzida em uma série 
de experimentos radicais de planejamento e projeto territorial [terri-
torial design]. Isso foi feito como se os ambientes sociais e naturais 
extremamente diversos e complexos da floresta pudessem ser pla-
nejados e modificados como um todo, uma terra nullius/tabula rasa 
homogênea a ser ocupada e colonizada racionalmente.

antes e depois (1975—2001) imagens de satélite demonstrando padrões 
de desmatamento na região do “Polo de desenvolvimento” no estado 
de rondônia, sudoeste da Bacia amazônica. os padrões de degradação 
ambiental na amazônia seguem a planta elaborada pelo regime militar e 
suas agências de planejamento (Cortesia undP).
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436 437 VAZIOS TERRITORIAIS (APAgAMENTO)

Ao contrário da imaginação colonial, que legitimava a “ocupação” da 
Amazônia, os militares não estavam intervindo em um espaço vazio, 
mas em um território “plurinacional”, densamente povoado e com uma 
extrema diversidade social. O objetivo da chamada “manobra de inte-
gração” era a desplurinacionalização desse território, com o objetivo 
de homogeneizar terra e sociedade.

Um dos principais protagonistas desse processo foi o Serviço de 
Proteção aos índios (SPI), mais tarde nomeado Fundação Nacional do 
índio (FUNAI), uma agência estatal dedicada a “pacificar” e proporcio-
nar bem-estar social às populações indígenas. Essas agências reope-
racionalizaram formas de controle populacional e territorial que foram 
desenvolvidas durante o colonialismo. Particularmente, elas emprega-
ram uma estratégia semelhante às reduções, que consistia em con-
centrar as comunidades dispersas em aldeamentos controlados pelo 
Estado, facilitando, assim, seu controle e a ocupação de suas terras. 
No início dos anos 1950, todo o território brasileiro estava coberto por 
uma rede desses aldeamentos oficiais.

Após o golpe militar de 1964, a “política da pacificação” trans-
formou-se naquilo que a Comissão da Verdade brasileira descreveu 
como uma “política do apagamento”. A percepção colonial de que a 
floresta constituía uma vasta terra nullius pouco povoada por tribos 
primitivas foi traduzida em uma política de Estado oficial, destinada a 
gerar “vazios territoriais”, Seja de jure ou de facto, por lei e no terri-
tório, essa política visava eliminar a existência de povos indígenas, 
tanto como sujeitos de direitos quanto como cultura e povo distinto. 
Etnocídio e ecocídio andavam de mãos dadas.

Cartaz do grupo 
tortura nunca mais, 1989.

pela humanidade como um todo. Mas, como Walter Benjamin escreve, 
“não há documento de civilização que não seja ao mesmo tempo um 
documento de barbarismo”.

Os dados e os gráficos das mudanças climáticas globais devem 
ser historicamente contextualizados e espacialmente situados, vistos 
em relação às geografias desiguais da distribuição de recursos e as 
arquiteturas de poder que moldaram esse novo terreno geofísico/
geopolítico. No contexto singular da Amazônia, tais dados devem ser 
analisados em relação à história violenta de colonização de terras 
indígenas, particularmente sob o estado militar que foi instalado após 
o golpe de 1964. Histórias de terror de Estado e histórias de arruina-
ção ecológica devem ser contadas uma em relação à outra, e como 
parte de uma mesma história das formas de poder. A violência política 
também é um “condutor” da mudança climática global.

mapa do “projeto de pacificação” elaborado pela Funai em 1968, 
apresentando a estratégia para realocar as aldeias Waimiri atroari para 
longe da rota da rodovia Br-174 (Cortesia Funai).
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438 439 aparecem como parte da iconografia dos desaparecidos que moldam 
a memória política do Brasil e da América Latina em geral. Os indíge-
nas que foram vítimas da Ditadura Militar são os “desaparecidos dos 
desaparecidos”, um processo sutil de exclusão que, de outra forma, 
realiza a política do apagamento implementada pelos militares. 

RUíNAS (AS ALDEIAS DESAPARECIDAS)

Uma das poucas peças existentes de evidência visual da violência 
que foi perpetrada contra os Waimiri Atroari é uma fotografia de uma 
aldeia queimada tirada de um avião. A partir dessa imagem, em 2012 
iniciei um projeto sobre o caso. O objetivo principal era identificar as 
ruínas das aldeias que foram extintas pela política de pacificação. O 
raciocínio era que, na medida em que os militares atacaram todo um 
modo de vida, ao ler os padrões de habitação indígena no tecido flo-
restal, a violência poderia ser mapeada e narrada.

Fotografia aérea tirada pela Funai em 1 de outubro de 1974 na região  
do rio alalaú, território Waimiri atroari (Cortesia Funai).

OS DESAPARECIDOS

O território Waimiri Atroari, uma terra rica em depósitos minerais, 
foi designado como um “polo de desenvolvimento-chave” dentro da 
estratégia geral de “ocupação” da Amazônia. No início dos anos 1970, 
o governo criou a “Frente de Atração Waimiri Atroari”, uma missão 
especial de pacificação destinada a remover rapidamente os morado-
res da zona de influência da rodovia BR-174, da Usina Hidrelétrica de 
Balbina e da Mina de Pitinga. Em 1984, quando o Brasil estava retor-
nando ao governo civil, mais de 90% da população dos Waimiri Atroari 
havia sido exterminada, e os únicos 321 sobreviventes foram transferi-
dos para áreas indígenas controladas pelo estado.

Mesmo com essas estatísticas, é praticamente impossível avaliar 
a violência que foi desferida contra os Waimiri Atroari. Isso ocorre 
porque, no caso das populações ameríndias, não podemos confiar 
em práticas comprovativas tradicionalmente usadas para investigar a 
violência estatal nas “guerras sujas” da América Latina.

Uma das formas mais comuns de terror estatal na América Latina 
foi o sequestro, a tortura e o desaparecimento de ativistas políticos. A 
forma como a violência estatal é narrada, portanto, depende muito da 
identificação dos corpos dos “desaparecidos”. 

A identificação do corpo baseia-se fundamentalmente em me-
canismos de personificação individual, que são internos ao Estado, 
implicando uma determinada relação cidadão-governo/indivíduo-na-
ção que os militares procuraram romper e apagar, mas cuja existência 
está invariavelmente registrada nos arquivos de burocracia estatal, 
deixando um vestígio evidencial de documentos e estatísticas. Assim, 
uma das representações mais comuns dos desaparecidas são foto-
grafias individuais, semelhantes às usadas em carteiras de identidade, 
passaportes e arquivos de polícia, imagens que denotam não apenas a 
presença corporal, mas também legal dos desaparecidos como mem-
bros de uma “comunidade nacional”.

Evidências deste tipo, com base em documentos que atestam a 
identificação do cidadão-Estado/governado-governo, são praticamente 
inexistentes para a grande maioria dos povos indígenas que desapa-
receram. Isso ocorre porque, sob muitos aspectos distintos, os povos 
indígenas desaparecidos não eram sujeitos do governo, na medida 
em que suas terras ainda não estavam completamente integradas aos 
mecanismos biopolíticos de controle do Estado. O aparelho estatal e 
seus instrumentos para governar populações e territórios inexistiam na 
área, e as estatísticas disponíveis são escassas e imprecisas. Em vez de 
eliminar os cidadãos do tecido social, a violência dirigida contra os povos 
indígenas visava “fabricar cidadãos”, integrando populações e territórios 

“marginais” no corpo da nação, aniquilando seus modos de vida e habita-
ção. É uma forma de violência que está na base da construção do Estado 
brasileiro, ainda que tentem constantemente esquecê-la ou apagá-la.

Devido à falta dessas formas tradicionais de evidência, os povos 
indígenas são submetidos a outro processo de desaparecimento, pois 
não são considerados vítimas políticas da ditadura, nem suas imagens 
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Vestígios de formação de floresta secundária indicando antigos  
locais de aldeias indígenas (Paulo tavares). 

Rigorosamente geométrica, a arquitetura das aldeias era formada por 
uma casa arredondada comunitária, situada no centro de uma praça 
maior em formato de elipse, cercada por jardins de árvores frutíferas 
e roças. Essa célula centrípeta básica era altamente móvel, já que as 
aldeias eram periodicamente abandonadas e transferidas para outros 
lugares. Antigas aldeias abandonadas continuam a ser visitadas por 
vários anos, uma vez que essas áreas tendem a ser mais ricas em 
espécies de caça, árvores frutíferas e plantas medicinais que crescem 
a partir de sucessões naturais.

Como uma devastação em tal escala, que em menos de dez anos 
dizimou 90% da população Waimiri Atroari e destruiu violentamen-
te uma rede de assentamentos, não deixa vestígios, nem marcas no 
terreno? Como as numerosas aldeias desapareceram sem deixar 
nenhum vestígio arqueológico reconhecível?

Assumir que essa infraestrutura territorial desapareceu comple-
tamente sem deixar ruínas ou qualquer outra evidência material não é 
apenas contraintuitivo; é também cometer um ato de extermínio dos 
povos indígenas, perpetrando a política de genocídio implantada pela 
ditadura por outros meios.

ARqUEOLOgIA BOTâNICA

Para superar esta “falta de evidência”, começamos a procurar dife-
rentes modos de leitura de evidências de aldeias. O pressuposto era 
de que seria necessário ler o terreno com um olhar diferente, tra-
tando a floresta como um material que registra eventos históricos. 
Começamos, então, a olhar para a botânica, usando uma técnica 
originalmente desenvolvida para mapear mudanças climáticas globais.

Essa tecnologia de mapeamento (mais precisamente um código 
de computador) permite identificar o que é conhecido como floresta 
secundária. Por que é importante distinguir as florestas secundárias 
das primárias e “naturais”? Porque diferentes idades das florestas 
possuem diferentes composições botânicas e, portanto, possuem di-
ferentes tipos de biomassa, e a biomassa se traduz em carbono. Então, 
se se quiser mapear mudanças climáticas globais, é preciso entender 
a história da própria floresta, ou seja, entender as variações na com-
posição do tecido florestal em relação ao ciclo global do carbono.



442 443 A arquitetura nômade dos assentamentos Waimiri Atroari – o movi-
mento histórico de ocupação e abandono, as clareiras florestais e o 
recrescimento criados pelas aldeias – deixou vestígios rastreáveis na 
paisagem, cujo registro arqueológico pode ser identificado na estru-
tura botânica da floresta. Essas formações da floresta secundária indi-
cam a localização das aldeias que foram expulsas ou forçosamente 
deslocadas. A visualização desta geografia demonstra a existência de 
uma estratégia planejada destinada a transformar e aniquilar modos 
de habitação da floresta que eram considerados inimigos do projeto 
de desenvolvimento nacional.

RUíNAS VIVAS

Essa arqueologia botânica projeta uma imagem da Amazônia que se 
opõe radicalmente à ideologia colonial promovida pelo regime militar, 
segundo a qual a floresta era um território despovoado e vazio. Esse 
edifício ideológico foi herdado de descrições evolutivas que retratavam a 
Amazônia como um ambiente natural prístino, habitado por coletivos in-
capazes de transformar a paisagem de maneira significativa. Entretanto, 
em vez de uma falta de traços de ação antropogênica na paisagem, os 
mapas mostram vestígios de ambientes altamente manipulados.

Técnicas de mapeamento tradicionais dariam a essas florestas 
secundárias a aparência de uma massa verde homogênea de ve-
getação. Essa “cegueira óptica” no mapeamento é, em grande me-
dida, o correlativo de uma “miopia epistêmica” que historicamente 
condicionou as formas pelas quais a ciência moderna interpretou a 
natureza da Amazônia. Nos mais diversos campos do conhecimento, 
bem como na percepção geral da cultura ocidental, a hipótese era de 
que as sociedades indígenas do passado e do presente não exerciam 
influência sobre a composição das espécies e a diversidade biológica 
da Amazônia contemporânea. Mas, na verdade, é a hipótese contrária 
que condiz com a realidade. 

As florestas originadas de sistemas agroflorestais indígenas 
“representam uma espécie de reflorestamento indígena”, conforme 
argumenta o etnobotânico William Balée (2013, p. 53). Em outras 
palavras, os sistemas indígenas de “desenho da paisagem” atuam em 
direção ao aprimoramento, em vez do esgotamento da biodiversida-
de florestal, transformando a Amazônia “em um domínio biocultural 
ainda mais complexo”. Por isso, tendemos a ver esses artefatos hu-
manos como uma natureza intocada, por serem, em grande medida, 

“florestas naturais”, no sentido de que elas podem parecer florestas 
primárias e conter níveis similares de biodiversidade. No entanto, são 
o produto do engajamento social com o meio ambiente, construções 
botânicas que abrigam “inscrições, histórias e memórias na própria 
vegetação viva” (ibid., p. 63).

Apesar da falta de outras possíveis formas de evidência, a memória 
das vítimas Waimiri Atroari sobrevive no testemunho vivo da floresta.

Esses mapas se apropriam dessa metodologia de mapeamento de 
carbono para ler a história e entender padrões de violência política. 
quando você executa o código sobre uma imagem de satélite do 
território Waimiri Atroari, é possível identificar uma série de distúrbios 
no tecido florestal que, a princípio, podem parecer antigas formações 
primárias. Existe uma série de intervenções em forma de bolha na 
estrutura botânica da floresta, que em uma imagem de satélite normal 
não são visíveis. Esses trechos de floresta secundária exibem uma 
distribuição geográfica consistente com a rede hidrográfica, além de 
exibir vestígios de uma arquitetura compatível com as aldeias dos 
Waimiri Atroari.

Normalmente, tendemos a pensar que as aldeias indígenas são 
construções diminutas que não exercem impacto significativo em 
seus arredores e não podem sustentar arranjos territoriais maiores. 
Mas quando se executa o código em uma vasta extensão territorial, 
vê-se que toda a área é pontilhada com essas formações da floresta 
secundária, mostrando que o território dos Waimiri Atroari era forma-
do por uma rede de conjuntos de aldeias organizadas ao longo dos 
canais dos rios.

mapa de distúrbios 
botânicos no 
tecido florestal 
identificando locais 
de antigos povoados 
no território Waimiri 
atroari, que foram 
despejados à força 
durante a campanha 
de “pacificação” 
implementada pela 
ditadura militar 
brasileira (Paulo 
tavares).
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Até a década de 1970, as descrições da natureza da Amazônia eram 
dominadas por teorias socioevolucionistas, que retratavam a região 
como um ambiente hostil povoado por tribos dispersas e demografi-
camente reduzidas, e cujo desenvolvimento era restringido por deter-
minantes ambientais. A Amazônia era vista como um território cuja 
natureza era tão exuberante quanto inóspita para a civilização. Um 
fato importante a apoiar esses pontos de vista era a falta de evidên-
cias arqueológicas que mostrassem traços de urbanização.

O trabalho inovador de uma geração de arqueólogos e botânicos 
tem desafiado radicalmente esse ponto de vista. Uma série de des-
cobertas arqueológicas mostram que, antes do colonialismo europeu, 
grandes extensões territoriais da bacia amazônica eram ocupadas por 
sociedades populosas que empregavam tecnologias espaciais avan-
çadas para produzir modificações em grande escala na disposição da 
terra. A evidência mostra que os modos indígenas de habitação, tanto 
no passado pré-colonial quanto no presente moderno, não apenas 
deixam marcas profundas na paisagem, mas também desempenham 
um papel essencial na formação da ecologia florestal. Vastos trechos 
de florestas e savanas na Amazônia, que percebemos como sendo 
naturais, são, de fato, paisagens culturais com um profundo passado 
humano. A estrutura botânica e a composição de espécies do maior 
refúgio de biodiversidade terrestre é, em grande medida, uma “heran-
ça urbana” do design indígena.

Uma vez que fazem parte das estruturas vivas da floresta, a natu-
reza dessas ruínas é completamente diferente da ideia tradicional de 
ruína, e olhos não treinados dificilmente podem identificá-las na paisa-
gem florestal, muito menos perceber as infraestruturas sofisticadas, o 
desenho da paisagem e os urbanismos que elas representam. Mapear e 
compreender essa arquitetura notável requer uma mudança radical de 
perspectiva e um exercício de descolonização do olhar. Em vez de ver a 
ausência da cidade, é o próprio conceito de cidade que deve ser am-
pliado e transformado. Da mesma forma que lemos a cidade como um 
texto histórico produzido por forças sociais codificadas em uma forma 
material – camadas sobre camadas de ruínas formando um tecido social 
vivo – a floresta deve ser interpretada por meio da sintaxe da arquitetura.

A distribuição espacial das árvores e espécies de plantas, a geo-
metria das copas, os padrões de mosaico das formações florestais, 
as leves variações no relevo, as diferenças na composição do solo 
etc., constituem “registros arquitetônicos” em si mesmos. No entanto, 
essas ruínas vivas não são total ou exclusivamente humanas, nem são 
completamente naturais. Em vez disso, elas são o produto de intera-
ções longas e complexas entre coletivos humanos, forças ambientais e 
a agência de outras espécies, estes sendo atores no processo históri-
co de projetar e produzir a floresta.

Várias sociedades indígenas não apenas reconhecem essa natu-
reza construída da floresta, mas também estendem os limites deste 
meio cultural à multidão de seres não humanos abrigados ali. Para os 

Palmeiras, espécies de palmeiras particularmente resistentes ao fogo, 
são um dos traços mais evidentes da interferência humana na paisagem 
da amazônia. Profundamente incorporadas na cultura material da região, 
as hortas de palmeiras são sucessivamente habitadas e abandonadas, 
sinalizando a existência de ciclos de longa duração da interferência 
humana na estrutura da floresta (Foto: armin linke e giulia Bruno).
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446 447 Makuna, por exemplo, “assim como os índios, os animais vivem em 
comunidades, em casas comunais”; enquanto os Kichwa de Sarayaku 
afirmam que a floresta é povoada por llaktas, “aldeias” ou “cidades” 
habitadas por todos os tipos de seres. O outro radical que a floresta 
apresenta não é uma paisagem completamente natural, a negação 
absoluta ou a antítese do ambiente urbano culturalmente saturado.  
É uma forma de arquitetura inteiramente diferente, que é, em essên-
cia, contra-arquitetura, constantemente escapando e recusando-se a 
estar contida nas geometrias de controle do planejamento moderno e 
sua lógica colonial inerente.

TERRA ARRASADA

Ao longo das margens sul e leste da bacia hidrográfica amazônica 
continental, vastos trechos de florestas tropicais e savanas estão sen-
do rapidamente convertidos em campos queimados, para abrir espa-
ços para fazendas de gado industriais e plantações de soja. Esse ter-
ritório fronteiriço é conhecido como o “Arco de Fogo”, porque durante 
a estação seca, toda a região fica iluminada por incontáveis pontos de 
incêndios usados para limpar a floresta. Esse nome também descreve 
a violência sem lei que reina no cinturão de desmatamento, uma das 
regiões mais violentas do Brasil.

Dominada por extensas terras agrícolas, campos estéreis, e 
bolsões fragmentados de florestas esgotadas, a origem desta monu-
mental ruína ambiental remonta aos projetos de colonização imple-
mentados pela ditadura militar brasileira nas décadas de 1970 e 1980. 
Para transformar esta região em um dos maiores centros de produção 
de soja do mundo, os generais promoveram um programa agressivo 
de expansão de fronteira ao abrir áreas imensas para empresas de 
colonização privadas.

Nas terras arrasadas do Arco de Fogo, onde o desmatamento ma-
ciço e a degradação da floresta alteraram significativamente o meio 
ambiente, os impactos das mudanças climáticas e do aquecimento 
global sobre o ecossistema florestal estão sendo sentidos de forma 
mais severa, com algumas evidências científicas identificáveis  de que 
essa região está sujeita a um processo de “desertificação”. Por meio 
de uma série de feedback loops ecológicos, esse limiar ambiental – 
onde a floresta está secando e morrendo – marca um outro limiar 
ecológico na escala do Sistema Terra.

Essas terras fronteiriças são caracterizadas por uma economia 
espacial muito peculiar, que opera de acordo com uma lógica expan-
siva e destrutiva, a qual geralmente começa com o corte das árvores 
de maior porte e mais valiosas comercialmente, seguido do corte da 
vegetação de menor porte para abrir clareiras, e das queimadas re-
correntes. As interações entre exploração madeireira e fogo criam um 
ecossistema florestal altamente fraturado e debilitado, composto por 
uma vegetação muito menos resiliente e, portanto, muito mais vul-
nerável a futuras queimadas e consequente liberação de estoques de 
carbono na atmosfera. As florestas são transformadas em pastagens, 

Paisagens esculpidas de campos elevados pontuam as savanas inundadas 
da costa da guiana Francesa, ao norte da amazônia. quase invisíveis 
a partir do solo, esses grandes conjuntos agrícolas (cerca de 1000 
anos aP) foram descobertos por meio do multicanal “arqueologias 
fotográficas”, produzido por stéphen rostain na década de 1980 
(Cortesia stéphen rostain).
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449448 que são posteriormente transformadas em plantações de alta tecnolo-
gia conectadas às geometrias do mercado global.

NóS, OS REFUgIADOS

Plantações, como a antropóloga Anna Tsing escreve, são “máqui-
nas de replicação” devotadas à purificação ecológica e à produção 
do mesmo (TSINg, 2015). Elas engendram toda uma nova ecologia, 
extraindo seres vivos de seus mundos de vida e transformando-os em 
commodities, simplificando processos biológicos para disciplinar a 
diversidade da natureza dentro das paisagens monocultoras feitas sob 
medida para o capitalismo global.

Nessa região da Amazônia – o maior centro de produção de soja 
do mundo – as plantações são ambientes altamente controlados, pro-
jetados por uma combinação de tecnologias da informação, máquinas 
agrícolas computadorizadas, drones equipados com sensores infraver-
melhos e vigilância por satélite. quase completamente automatizadas 
e sem exigir praticamente nenhuma força de trabalho, essas ecologias 
vazias e estéreis são sustentadas pela aplicação maciça de fertilizan-
tes químicos e pesticidas produzidos pelas corporações transnacio-
nais Monsanto e Syngenta, que são popularmente conhecidos nessa 
região como “veneno”.

Esta paisagem deserta não é apenas sem vida, abrigando muito 
menos biodiversidade do que as florestas vizinhas: ela também é le-
tal. Além de ser completamente contaminada por fortes doses de “ve-
neno”, a fabricação da ecologia da plantação perturba os mundos da 
vida de várias espécies, destruindo seus habitats e, portanto, levando 
à sua extinção.

Considere os mundos de alguns dos habitantes tradicionais 
dessas terras, como, por exemplo, caititus e antas. À medida que as 
florestas são cortadas e queimadas, as terras cercadas e as planta-
ções expandidas, os javalis e as antas –assim como os povos indí-
genas – são deslocados pelo esgotamento de alimentos e fontes de 
água. Removidos de seus “mundos de vida”, separados de seus meios 
ecológicos de sobrevivência, eles se transformam, então, em refugia-
dos em suas próprias terras e, na busca desesperada por novas fontes 
de alimento, começam a se alimentar das plantações de soja.

 “Os caititus e as antas são uma praga”, diz um dono de plantação; 
“precisamos nos livrar deles porque destroem as plantações”. Esses 
poderosos proprietários de terras estão pressionando o Congresso 
Nacional Brasileiro para aprovar uma lei que autorize a matança in-
discriminada de javalis e antas, que afirma ser necessário “proteger” a 
economia global da soja. Em outras regiões da Amazônia, esta legisla-
ção já está em vigor.

Aqui, a extinção em massa de formas de vida não humanas, que 
segundo a ciência é uma das evidências mais reveladoras de que o 
planeta Terra entrou em uma era geológica catastrófica produzida 
pelo homem, não é uma fatalidade involuntária. É o próprio produto 
da ecologia da plantação, sendo intrínseco às lógicas ambientais 

a imagem do satélite terra da nasa captura a “temporada de queimada” 
nas regiões do sul da Bacia amazônica, um eixo global de produção de 
soja e carne bovina. nuvens de fumaça de centenas de locais em chamas 
cobrem toda a área. no lado superior direito da imagem, a vasta área 
verde conservada completamente envolvida por manchas de fogo é o 
Parque indígena do Xingu (Cortesia nasa).
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Antas e caititus ocupam uma posição radicalmente diferente e as-
simétrica dentro da ecologia da plantação e da ecologia da floresta. 
Na plantação, são pragas, o inimigo que precisa ser exterminado; na 
floresta, eles são uma fonte de vida, as espécies companheiras que 
precisam ser cuidadas e nutridas. O fundamento dessa assimetria 
não é apenas ecológico e cultural. Acima de tudo, é uma assimetria 
política que traça uma linha de conflito entre duas formas distintas de 
vida e formas de lidar com a vida, dois modos de produzir e se rela-
cionar com a natureza – um choque “ontológico” entre cosmologias 
incomensuráveis.

“A política não é constituída por relações de poder”, escreveu o fi-
lósofo Jacques Rancière, “ela é constituída por relações entre mundos” 
(RANCIÈRE, 1999, p. 42). Nas fronteiras coloniais da Amazônia, esta 
frase adquire uma dimensão muito concreta e violenta, descrevendo 
uma batalha global que, dentro do contexto de um planeta devastado 
pela destruição do meio ambiente, pela mudança climática e pelas 
extinções, diz respeito à própria natureza desse mundo e ao que será 
a natureza mutante desse mundo.

AMBIENTE MORTAL

Durante a última década, o movimento expansionista da fronteira 
colonial sobre a Amazônia acelerou exponencialmente, e esse pro-
cesso foi acompanhado por uma crescente violência contra os povos 
indígenas e os defensores dos direitos da terra e da natureza. Dados 
coletados pela agência de defesa dos direitos humanos, a Comissão 
Pastoral da Terra, mostram que, de 2002 a 2013, mais de 50% dos 
casos de assassinatos específicos e execuções extrajudiciais resul-
tantes de conflitos de terra e água no Brasil estavam localizados na 
Amazônia e que a maioria das vítimas era de povos indígenas .

A Amazônia, a região mais biodiversa da Terra, também é o ter-
ritório mais mortal do mundo para as pessoas que estão na linha de 
frente do conflito para proteger o meio ambiente global.

Mapeada no território, a geografia da violência política se sobre-
põe ao Arco de Fogo, indicando que, nas fronteiras da Amazônia, as 
violações dos direitos humanos e a devastação ecológica estão intima-
mente, e de fato estruturalmente, articuladas, formando dimensões 
enredadas de uma ordem colonial violenta, que colabora para a acele-
ração das mudanças climáticas. O próprio desmatamento é um meio 
de exercer a violência política, da mesma forma que a eliminação da 
resistência local ao matar ativistas ambientais ajuda a “limpar” a terra 
para os cercamentos e o avanço do desmatamento.

coloniais destrutivas da expansão capitalista. Extinção é um projeto 
autorizado por lei e perpetrado pelo design. A plantação é uma bio-
política – um modo de governar a vida; e também uma necropolítica – 
uma máquina mortífera.

Essa necropolítica não só afeta os “mundos de vida” de caititus e 
antas, eles não são apenas uma coleção de indivíduos: são redes, são 
uma ecologia social inteira. Os javalis e as antas desempenham uma 
função importante na dieta das comunidades indígenas, sendo uma 
fonte primária de proteínas e também ocupam um lugar fundamental 
em suas cosmologias. Os povos indígenas Xavantes, com os quais nos 
encontramos durante a viagem, nos disseram que javalis e antas estão 
desaparecendo dessa região da Amazônia, seja porque os fazendei-
ros estão matando-os, ou porque estão sendo envenenados pela soja. 

“Não estão mais por aqui”, dizem os Xavantes, “a carne deles não tem 
o mesmo sabor de antes”. Os peixes também estão desaparecendo, e 
também os tatus, pássaros e árvores, toda a floresta e, juntamente, os 
múltiplos “mundos de vida” sustentados por ela.

imagem estática de um documentário sobre as técnicas de caça do povo  
Xavante produzida pelo Wederã-lab, terra indígena Pimentel Barbosa, 2016.
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452 453 Observar este cenário de fronteiras leva à conclusão, conforme 
repetidamente expressado pelos povos indígenas de todo o mundo, 
de que a proteção dos direitos às terras indígenas consiste de um 
dos mecanismos mais importantes e efetivos para barrar a mudança 
climática. Isso nunca foi tão claramente exposto como nos últimos 
momentos da COP21 – Conferência sobre as Mudanças Climáticas 
em Paris, quando, após terem apagado as cláusulas que abordavam a 
proteção dos direitos indígenas do acordo final, uma coalizão global 
de nações indígenas declarou ser “a linha vermelha” da mudança 
climática. Contra a lógica de cálculos do acordo, o movimento indí-
gena alegava que a defesa da vida e do planeta estava incorporada 
neles e nos seus modos de se relacionar com a natureza – “traça-
mos essa linha com nossos corpos contra a privatização da nature-
za, para os combustíveis fósseis sujos e para a mudança climática” 
(DESCHAMPS; MYCHALEJKO, 2015) – sugerindo que a batalha 
política contra a mudança climática é, acima de tudo, uma luta antica-
pitalista e de-colonial.

Nas fronteiras da mudança climática, essas linhas vermelhas 
são marcadas nos limites dos territórios ancestrais e nos corpos 
dos povos indígenas e dos pobres rurais. No conflito estabelecido 
entre as fronteiras da mudança climática e as “linhas vermelhas” de 
resistência, emerge uma arena política dissidente que é, ao mesmo 
tempo, local e global, localizada na convergência das lutas anticolo-
niais e da batalha global contra a destruição da natureza que une os 

“Condenados da Terra”. 

assassinatos políticos de defensores dos direitos da terra e da 
natureza na amazônia entre 2002e 2013. a geografia da violência 
política se sobrepõe à região conhecida como arco de Fogo, onde o 
desmatamento é maciço. as violações aos direitos humanos e a devastação 
ecológica estão intimamente articuladas, formando as dimensões 
emaranhadas de uma ordem política violenta. (Cortesia: Paulo tavares).
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Paulo Tavares This text presents a 
collection of excerpts 
from a public lecture 
by Paulo Tavares, 
“Over the Ruins of 
Amazonia,” delivered 
at BAK—basis voor 
actuele kunst, Utrecht, 
on November 23th, 
2015. It is republished 
in this catalogue 
as part of Tavares’s 
presentation at the 
Counter/International 
Seminar/Conducts, 
Escola da Cidade/
SESC-SP, on April 7th, 
2017.

Left: “Blue Marble”, (Courtesy of NASA). Right: Examination of 
contaminated soil samples from the region of Lago Agrio, northern 
Ecuadorian Amazonia, during the evidentiary proceedings of a 
transnational trial against Chevron-Texaco (Photo: Lou Damatteis).



456 457 This is a remarkable description that shows the existence of a 
structural link between modernization and colonialism. With Brasilia, 
the colonial concept of terra nullius and the modernist concept of tabu-
la rasa became synonymous. 

The primary gesture of taking possession of a place not only 
implied the occupation of a foreign territory but it also required a 
complete transformation of the nature of this territory, including its 

Ground zero of Brasília,  
circa 1957  
(Photo: Mario Fontenelle, 
courtesy of Archive DF).

topography, environment and climate. Contrary to the usual perception, 
Brasilia is not formed by a series of modernist buildings laid out on top 
of a flat terrain. In order to domesticate the hinterlands and generate 
the type of environment that would enable the formation of a modern 
society, the entire landscape had to be re-engineered. The topography 
was massively modified; vast tracts of forests were wiped out; count-
less new trees were planted; and an artificial lake was constructed to 
humidify the atmosphere. The city can be interpreted as the product 
of a type of “geo-design” in that it aims to fabricate not only a modern 
society but also an entirely new environment. 

Land GraB

Only in the early 1970s when Brazil was under military dictatorship did 
Brasilia become the de facto centre of national political power. By that 
time the colonial project embodied in the modernist design of the city 
was rapidly expanding towards amazonia. Just like their colonial prede-
cessors, modern strategists and planners defined the forest as a void 
space characterized by chronic lack: emptiness, underdevelopment, 
stagnation, isolation. This neo-colonial perspective led the military 
dictatorship to design a basin-wide strategy to “occupy and integrate” 
the forests frontiers.

“Operation amazonia,” as it was initially called, was one of the most 
significant expressions of the national security doctrine as it was ap-
plied in Latin america during the global Cold War. On the ground this 
planning strategy was translated into a series of radical experiments in 

Fragments  
in earth 
archaeology

Mud EarTh

One of the most powerful representations of modern environmental 
politics is the iconic apollo 17 image of the whole Earth known as 

“Blue Marble.” The appearance of the planet as a small, fragile ob-
ject floating in the middle of the cosmos completely transformed the 
perception of the Earth, projecting the image of global unity beyond 
national divisions, cultural differences and social exclusions. The 
image conveys a universal politics, but one which implies a process of 
homogenization of differences and erases the socio-political conflicts 
that, in fact, tie us together.

We can also think about a different image of the Earth: that of the 
contaminated lands of the Ecuadorian amazonia, where corporations 
have deliberately dumped billions of gallons of crude waste directly 
into soils and rivers to maximize capital surplus. This black, muddy 
earth is also a figuration of the global space of the universalist politics 
of environmentalism and human rights. In contrast to the homogenous 

“Only One Earth,” however, the mud conveys the image of a fractured 
and disputed territory, sectioned and shaped by power relations and 
asymmetrical violence. 

But the mud also depicts a common and bounded earth, one that 
has been constructed from below by the struggles of those populations 
who, at the frontiers of colonization, are fighting as much for the pro-
tection of nature as for the protection of rights, against both political 
oppression and environmental destruction. Connecting the universal 
and the particular by tying engagements on behalf of the global envi-
ronment with the contingency of local struggles, the mud-earth calls 
for a radical commonality according to which human and nonhuman 
rights are mutually constitutive and interdependent (as in the case of 
the rights of nature in Ecuador). 

Such frontier conflicts are located simultaneously within and 
beyond their immediate geography, for they refer to climate change, 
biodiversity extinction and widespread toxic pollution. deeply rooted  
in local histories of colonial violence as well as within a global terrain of 
biopolitical disputes, they embody an internationalist, universalist cos-
mopolitics. This politics is not so much a politics on behalf of nature, 
but a politics for de-colonizing the very concept of nature and its role 
in our cultural, political and legal systems. 

Terra nullius

One possible narrative starts with Brasilia, Brazil’s modernist capital built 
from scratch in the hinterland plateaus in the late 1950s. The city’s urban 
shape is defined by two major axes crossing at a central point, imprinting 
a cross upon the ground. As urbanist Lúcio Costa wrote, Brasilia “was 
born from the primary gesture of one who marks or takes possession 
of a place, two axes crossing at a right angle, the very sign of the cross.” 
(COSTA, 1995, p. 284). 
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There is an ongoing debate on where to mark the beginning of the 
anthropocene—industrial revolution?; atomic bomb?; early colonial-
ism?—, but what we know for sure is that, from the 1950s onwards, the 
process of geological transformation of the Earth accelerated exponen-
tially. Every index that registers “humanity’s footprint” on the planetary 
ecosystem shows a dramatic increase during the second half of the 
twentieth century. The impacts of this explosion in scale and inten-
sity of anthropogenic interference in the global environment are so 
unique that a specific periodization called the Great acceleration—“the 
most rapid and pervasive shift in the human-environment relationship” 
(CruTZEn; MCnEILL; STEFFEn, 2007)—has been designated to 
define the late twentieth century. 

as in the graphics, climate change is generally attributed to an evo-
lutionary trajectory in the history of the human species towards techno-
logical progress and material well-being. From that perspective, cli-
mate change is interpreted as the side-effect of modernity; a collateral 
product within an inherently positive movement towards economic and 
social development pursued by humanity as a whole. But, as Benjamin 
writes, “there is no document of civilization which is not at the same 
time a document of barbarism.”

The data and charts of global climate change must be historically 
contextualized and spatially situated, framed in relation to the uneven 
geographies of resource distribution and the architectures of power 
that shaped this new geophysical/geopolitical terrain. In the singular 
context of amazonia, data on land transformation must be analysed 
in relation to the violent history of colonization of indigenous lands, 
particularly under the military state that was installed after the 1964 
coup. histories of state terror and histories of ecological ruination 
must be told in relation to each other and as part of the same tale 
of power. Political violence is also a “driver” of anthropogenic global 
climate change. 

territorial design. This was done as if the extremely diverse and com-
plex social and natural environments of the forest could be planned 
and modified as a whole, a homogenous terra nullius/tabula rasa to be 
rationally occupied, colonized and re-engineered.

ECOCIdE By dESIGn

The first move in this operation was the establishment of a territorial 
jurisdiction named “Legal amazonia,” which covered the whole portion 
of the basin within Brazilian sovereign borders—60% of the total area 
of amazonia. By projecting a nearly symmetrical relation between a 
political space and the natural boundaries of the basin, the operation 
could conceptualize and deploy planning strategies that encompassed 
amazonia as a bio-geographic unit; that is, it enabled design inter-
ventions at the point where the “ecological scale” intersected with the 

“political/legal scale” of amazonia.
as roads and development projects opened up these areas for 

colonization, massive deforestation followed. deforestation turned 
out to be one of the most effective means used by speculators to 
grab land, engendering a mechanism of “enclosure-by-destruction” 
that resulted in a vicious cycle of ecological and social violence that 
continues today. 

Before and after (1975-2001) 
satellite images showing 
patterns of deforestation in the 
region of the “Development Pole” 
in the state of Rondônia, south-
western Amazon basin. Patterns 
of environmental degradation in 
Amazonia follow the blueprint 
elaborated by the military 
regime and its planning bureaus 
(Courtesy of UNDP).

Generally interpreted as the product of an unregulated process fuelled 
by lack of governmental control, patterns of deforestation in amazonia 
are in fact the result of centralized planning schemes: ecocide by design.

Conceptualized and deployed over the basin as a whole, this milita-
rized strategy engendered transformations at the “ecological scale” of 
amazonia, which in turn catalyzed changes on the scale of the Earth 
System. The effects that ensued can be experienced in the contem-
porary climate convulsions, transformations that are as much natural 
as social and political. The anthropocene, indeed, is the product of 
military coups d’état.

Map of the “project  
of pacification” 
elaborated by FUNAI 
in 1968, showing the 
strategy to relocate 
Waimiri Atroari 
villages away from  
the route of the  
BR-174 highway  
(Courtesy of FUNAI) 
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460 461 given relationship of citizen-government/individual-nation that the 
military sought to break and erase, but whose existence is invariably 
registered in the archives of state bureaucracy, leaving an evidentiary 
trace of documents and statistics. hence one of the most common 
representations of missing persons are individual photographs simi-
lar to those used in Id cards, passports and police files, images that 

denote not only the bodily but also the legal presence of the 
disappeared as members of a “national polity.”

Evidence of this kind, based on documents attesting to the 
citizen-state/governed-government identification, is virtually 
non-existent for the vast majority of indigenous peoples who 
went missing. This is because, under many different aspects, 
the indigenous peoples who disappeared were not proper sub-
jects of government, inasmuch as their lands had not yet been 
completely integrated into the biopolitical mechanisms of state 
control. The state apparatus and its instruments for governing 
people and land were virtually non-existent in the area, and 
the available statistics are scarce and inaccurate. rather than 
eliminating citizens from within the social fabric, the violence 
directed against indigenous peoples aimed at “factoring” them, 

integrating “marginal” populations and territories into the body of the 
nation by annihilating their modes of life and inhabitation. It was a form 
of state-making violence that is on the basis of the construction of the 
Brazilian State, even though we constantly try to forget or erase it .

Because of the lack of these traditional forms of evidence, indig-
enous peoples are subjected to another process of disappearance, for 
they are not considered political victims of the dictatorship, neither do 
their images appear as part of the iconography of the “missing persons” 
that shape the political memory of Brazil and Latin america at large. 
The missing indigenous peoples are “the disappeared of the disap-
peared,” a subtle process of exclusion that in a perverse way accom-
plishes the politics of erasure devised by the military.

ruInS (ThE MISSInG VILLaGES)

One of the few existing pieces of visual evidence of the violence that 
was perpetrated against the Waimiri atroari is the photograph of a 
burning village taken from an airplane. departing from this image, 
in 2012 I initiated a project on the case. The main objective was to 
identify the ruins of the villages that were erased by the politics of 
pacification. The rationale was that, inasmuch as the military attacked 
an entire mode of life, by reading patterns of indigenous inhabitation in 
the forest fabric the violence could be mapped and narrated. 

Grupo 
Tortura 
Nunca Mais 
Poster, 
1989. 

TErrITOrIaL VOIdS (EraSurE)

Contrary to the colonial imagination that legitimized the “occupation” of 
amazonia, the military was not intervening into an empty space, but in a 
densely populated and extremely socially diverse “pluri-national” territory. 
The objective of the so-called “manoeuvre of integration” was to de-pluri-
nationalize this territory; to re-engineer and homogenize land and society.

One of the main protagonists in that process was the Service for 
the Protection of the Indians (SPI), later named the national Indigenous 
Foundation (FunaI), a state agency dedicated to “pacify” and provide 
welfare to indigenous populations. These agencies re-enacted forms 
of population and territorial control that were developed during co-
lonialism. In particular, they employed a similar strategy of so-called 
reductions, which consisted in concentrating dispersed communities 
into state-controlled villages, thereby facilitating their control and the 
occupation of their lands. By the early 1950s, the entire Brazilian terri-
tory was covered by a network of these official settlements. 

after the military coup of 1964, the “politics of pacification” of 
indigenous peoples turned into what the Brazilian Truth Commission 
described as a “politics of erasure.” The colonial perception that the 
forest constituted a vast terra nullius sparsely populated by primitive 
tribes was translated into an official state policy designed to generate 

“territorial voids.” Whether de jure or de facto, by law and on the ground, 
this politics aimed at eliminating the existence of indigenous peoples, 
both as a subject of rights and as a distinguished people and culture. 
Ethnocide and ecocide went hand in hand.

GraVES (ThE MISSInG PErSOnS)

The Waimiri atroari territory, a land rich in mineral deposits, was des-
ignated as a key “pole of development” within the general’s strategy 
to “occupy” amazonia. In the early 1970s, the government created the 

“Waimiri atroari attraction Front,” a special pacification mission aimed 
at quickly removing villagers from the zone of influence of the Br-174 
highway, the Balbina hydroelectric dam, and the Pitinga Mine. By 1984, 
when Brazil was returning to civilian rule, over 90% of the Waimiri 
atroari population had been exterminated, and the only 321 survivors 
had been relocated to state-controlled indigenous posts. 

Even with these statistics it is practically impossible to assess and 
account for the violence that was deployed against the Waimiri atroari. 
This is because in the case of the amerindian populations we cannot 
rely on evidentiary practices that have traditionally been used to inves-
tigate state violence in the “dirty wars” of Latin america. 

One of the most common forms of state terror in Latin america 
was the kidnapping, torture and disappearance of political activists. 
Therefore the way state violence is narrated relies much on the identifi-
cation of the bodies, “los desaparecidos,” the “missing persons.” 

The identification of the body fundamentally relies on mechanisms 
of individual personification that are internal to the state, implying a 
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463462 This mapping technology (more precisely a computer code) allows 
to identify what is known as secondary forest. Why is it important to 
distinguish secondary from primary, “natural” forests? Because differ-
ent ages of forests have different botanical compositions, and therefore 
harbour different types of biomass, and biomass translates into carbon. 
So if you want to map global climate change, then you need to under-
stand the history of the forest itself, that is; you need to understand 
variations in the composition of the forest fabric in relation to the global 
carbon cycle. 

These maps appropriate this carbon-mapping methodology to read 
history and understand patterns of political violence. When you run the 
code over a satellite image of the Waimiri atroari territory, it is possible 
to identify a series of disturbances in the forest fabric that at first may 
look like ancient primary formations. There exists a series of bub-
ble-shaped interventions in the botanic structure of the forest, which 
in a normal satellite image is not visible. These patches of secondary 
forest display a consistent geographic distribution in relation to the 

Aerial photograph taken by FUNAI on October 1st, 1974 in 
the region of the Alalaú River, Waimiri Atroari territory 
(Courtesy of FUNAI).

rigorously geometric, the architecture of the villages was formed by a 
communal rounded house, situated at the centre of a larger ellipsoid 
plaza surrounded by gardens of fruit and nut trees and fields of swid-
den agriculture. This basic centripetal cell was highly mobile, as vil-
lages were periodically abandoned and moved to other places. Former 
village sites continue to be visited for several years, since these areas 
tend to be richer in game species, and fruit trees and medicine plants 
that grow from natural succession. 

how did devastation on such a scale, which in less than ten 
years decimated 90% of the Waimiri atroari population and violently 
dismantled a network of settlements, leave no remains, no marks in the 
terrain? how did numerous villages disappear without any recognizable 
archaeological signature being left on the ground? 

To assume that this territorial infrastructure completely vanished 
without leaving ruins or any other material evidence is not only  
counter-intuitive; it also commits an act of erasure on the indigenous 
peoples, perpetrating the genocidal politics deployed by the dictator-
ship by other means.

BOTanIC arChaEOLOGy

In order to overcome this “lack of evidence,” we started to look for dif-
ferent modes for reading evidence of villages. The assumption was that 
it was necessary to read the terrain under a different gaze, treating the 
forest as a material that registers indexes of socio-political history. So 
we started looking at botany, using a technique originally developed to 
map global climate change.

Signature of secondary 
forest formations 
indicating former sites 
of indigenous villages 
(Paulo Tavares)

network of river streams, as well as display an architectural footprint 
that is consistent with the Waimiri atroari villages.

usually we tend to think that indigenous villages are diminutive 
constructions that exert no meaningful impact in their environs and 
cannot sustain larger territorial arrangements. But when you run the 
code in a vast territorial extension you see that the entire area is dotted 
with these secondary forest formations, showing that the Waimiri 
atroari territory was formed by a network of clusters of villages orga-
nized throughout the river channels. 
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464 465The nomadic architecture of the Waimiri atroari settlements—the 
historical movement of occupation and abandonment, forest clearings 
and re-growth created by villages—left a traceable footprint in the 
landscape, whose archaeological record can be identified in the botanic 
structure of the forest. These secondary forest formations indicate the 
location of villages that were evicted. The visualization of this geography 
demonstrates the existence of a planned strategy aimed at disrupting, 
transforming and annihilating modes of inhabiting the forest that were 
considered “inimical” to the project of national development.

LIVInG ruInS

This botanic archaeology projects an image of amazonia that radically 
opposes the colonial ideology fostered by the military regime, ac-
cording to which the forest was a depopulated, voided territory. This 
ideological edifice was inherited from evolutionary descriptions that 
portrayed amazonia as a pristine natural environment, inhabited by col-
lectives that were incapable of transforming the land. But instead of a 
lack of traces of anthropogenic action in the landscape, the maps show 
signatures of highly manipulated environments. 

Traditional mapping techniques would give these secondary 
forests the appearance of a homogenous green mass of vegetation. 
This “optical blindness” in mapping is to a large extent the correlative 
of an “epistemic myopia” that has historically conditioned the ways 
by which modern science has interpreted the nature of amazonia. In 
the most diverse views of knowledge as well as in Western culture’s 
general perception, the assumption was that indigenous societies of 
the past and present exerted no influence on the species composition 
and biological diversity of contemporary amazonia. But in fact the 
opposite is true. 

 Forests originated from indigenous agroforestry systems 
“represent a kind of indigenous re-forestation,” as ethnobotanist William 
Balée (2013. p. 53) argues. In other words, indigenous “land manage-
ment” systems act towards the enhancement rather than the depletion 
of the forest biodiversity, transforming amazonia “into an even more 
complex bio-cultural domain.” hence we tend to see these human 
artefacts as pristine nature, for to a large extent they are proper natural 
forests in the sense that they may look like natural forests and con-
tain similar levels of biodiversity. yet they are the product of long-term 
social engagement with the environment, anthropogenic-enhanced 
botanical constructions that harbour “inscriptions, stories and memo-
ries in the living vegetation itself” (Ibid. p. 63),

despite the lack of other possible forms of evidence, the memory of 
the Waimiri atroari victims survive in the living testimony of the forest.

 

Palm trees, especially fire-resistant 
species of palm trees, are one of 
the most conspicuous traces of past 
human interference in the landscape 
of Amazonia. Deeply incorporated 
into regional material culture, 
palm tree gardens are successively 
inhabited and abandoned, signalling 
the existence of long-term cycles 
of human interference in the forest 
structure (Photo: Armin Linke and 
Giulia Bruno).

ThE FOrEST

until the 1970s, descriptions of the nature of amazonia were dominat-
ed by socio-evolutionist theories that portrayed the region as a hostile 
environment populated by dispersed and demographically reduced 
tribes constrained by harsh environmental determinants. amazonia 
was seen as a territory whose nature was as luxurious as it was inhos-
pitable to civilization. an important fact supporting those views was 
the lack of archaeological evidence showing traces of urbanization. 

The innovative work of a generation of archaeologists and botanists 
has been radically challenging this view. a series of archaeological find-
ings show that before European colonialism, great territorial expanses 
of the amazon basin were occupied by populous societies that em-
ployed advanced spatial technologies to produce large-scale modifi-
cations in the layout of the land. The evidence shows that indigenous 
modes of inhabitation, both in the pre-colonial past and in the modern 
present, not only leave profound marks in the landscape but also play 
an essential role in shaping the forest ecology. Vast tracts of forests 
and savannahs in amazonia that we perceive as natural are in fact 
cultural landscapes with a deep human past. The botanical structure 
and species composition of the Earth’s largest biodiversity refuge is to 
a great extent an “urban heritage” of Indigenous design.

Since they are part of the living structures of the forest, the nature 
of these ruins is completely different from the traditional idea of a ruin, 
to the extent that untrained eyes may hardly identify them in the forest 
landscape, let alone perceive the sophisticated infrastructures, land-
scape designs and urbanisms to which they bear witness. Mapping and 
understanding this remarkable architecture requires a radical shift in 
perspective and an exercise in the de-colonization of the gaze. Instead 
of seeing the absence of the city, it is the very concept of the city that 
has to be widened and transformed. In the same way as we read the city 
as an historical text produced by social forces coded into material form—
layers on top of layers of ruins forming a living social fabric—the forest 
must be interpreted through the syntax of spatial designs. 



466 467The spatial distribution of trees and plant species, the geometry of 
the canopy, the mosaic patterns of forest formations, mild variations in 
relief, differences in composition of the soil etc., constitute “architectur-
al records” in their own right. yet these living ruins are neither fully or 
exclusively human, nor are they completely natural. rather, they are the 
product of long-term and complex interactions between human col-
lectives, environmental forces and the agency of other species, them-
selves actors in the historical process of designing the forest.

Various indigenous societies not only recognize this constructed 
nature of the forest, but also extend the boundaries of this cultural 
milieu to the multitude of nonhuman beings housed by the forest. 
Therefore for the Makuna, “just like the indians, animals live in commu-
nities, in longhouses”; while the Kichwa of Sarayaku contend that the 
forest is populated by llaktas, “villages” or “towns” inhabited by all sorts 
of beings. The radical other that the forest presents is not a completely 
natural landscape, the absolute negation or antithesis to the cultural-
ly saturated urban environment. It is an all-together different form of 
architecture itself, which is, in essence, against architecture, constantly 
escaping and refusing to be contained within the geometries of control 
of modern planning and its inherent colonial logic. 

Sculpted landscapes of raised fields 
punctuate the flooded Savannahs of 
the French Guiana Coast, northern 
Amazonia. Nearly invisible from the 
ground, these large agricultural 
clusters (ca. 1000 years BP) were 
uncovered through the multi-channel 
“photographic-archaeologies” 
produced by Stéphen Rostain in the 
1980s (Courtesy of Stéphen Rostain).

SCOrChEd LandS

along the southern and eastern edges of the continental amazon wa-
tershed, vast tracts of tropical forests and savannahs are being rapidly 
converted into scorched fields to open space for industrial cattle ranch-
es and soya plantations. This frontier territory is known as the “arc of 
Fire,” because during the dry season the entire region is set ablaze by 
countless spots of fires used to clear the forest. This name also de-
scribes of the lawless violence that reigns across the deforestation belt, 
one of the Brazil’s most violent regions.

dominated by extensive farmlands, barren fields and fragmented 
pockets of depleted forests, the origin of this monumental environmen-
tal ruin dates back to the projects of colonization implemented by the 

Brazilian military dictatorship in the 1970s and 1980s. To transform 
this region into one of the world’s largest hubs of soya production the 
generals promoted an aggressive programme of frontier expansion by 
leasing immense areas to private colonization companies.

It is in the scorched lands of the arc of Fire, where massive 
deforestation and forest degradation have significantly altered the 
environment, that the impacts of climate change and global warming 
over the forest ecosystem are being felt most severely, with already 
some identifiable scientific evidence that this region is set to undergo 
a process of “desertification.” Through a series on increasingly legible 
feedback loops, this environmental threshold—where the forest is 
drying and dying—marks another ecological threshold at the scale of 
the Earth System.

These frontier lands are characterized by a very peculiar spatial 
economy, which operates according to an expansive and destructive 
logic that typically starts with the selective logging of the biggest and 
most commercially valuable trees, followed by the clear-cutting of the 
thinner vegetation and recurrent burnings. The interactions between 
logging and fire create a highly fractured and debilitated forest ecosys-
tem composed of much less resilient vegetation, and therefore much 
more vulnerable to future burnings and further release of carbon stocks 
into the atmosphere. Forests are transformed into pastures, which are 
later re-engineered into high-tech plantations connected to the geome-
tries of the global market.

NASA’s Terra satellite image captures 
the “fire season” in the southern 
regions of the Amazon basin, a global 
hub of soy and beef production. Smoke 
clouds from hundreds of burning sites 
cover the entire area. At the top-right 
side of the image, the vast conserved 
green area completely engulfed by spots 
of fire is the Xingu Indigenous Park 
(Courtesy of NASA). 

WE ThE rEFuGEE

Plantations, as anthropologist anna Tsing writes, are “machines of 
replication” devoted to ecological purification and the production of 
sameness (TSInG, 2015). They engender an entire new ecology by ex-
tracting living beings from their life worlds and transforming them into 
commodities, simplifying biological processes in order to discipline the 
unruly diversity of nature into the tailor-made monoculture landscapes 
of global capitalism. 

In this region of amazonia— the world’s largest hub of soya pro-
duction—plantations are highly controlled environments designed by a 
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468 469combination of informational technologies, computerized agricultural 
machines, drones equipped with infra-red sensors and satellite-based 
surveillance. nearly fully automated and requiring virtually no work 
force, these empty, sterile ecologies are sustained by the massive 
application of chemical fertilizers and pesticides produced by the 
transnational corporations Monsanto and Syngenta that are popularly 
known in this region as “poison.”

This desert landscape is not only lifeless, harbouring much less 
biodiversity than neighbouring forestlands: it is also lethal. apart from 
being completely contaminated by heavy doses of “poison,” the fabrica-
tion of the plantation ecology disrupts the life worlds of various species, 
destroying their habitats and therefore leading to extinction. 

Consider the life worlds of some of the traditional inhabitants of 
these lands, such as, for example, wild boars and tapirs. as forests are 
cut and burned, lands are fenced, and plantations expand, wild boars 
and tapirs—like Indigenous peoples—are displaced by the depletion of 
food and water sources. removed from their “life worlds,” separated 
from their ecological means of survival, wild boars and tapirs then turn 
into refugees in their own lands, and in their desperate quest for new 
sources of food, they begin to feed on soybean plantations. 

“Wild boars and tapirs are a plague,” a plantation owner says, “we 
need to get rid of them because they destroy the crops.” These powerful 
landowners are lobbying the Brazilian national Congress to pass a law 
that would authorize the indiscriminate killings of wild boars and tapirs, 
which they contend is necessary to “protect” the global soya economy. 
In other regions of amazonia this legislation is already in place. 

here the mass-extinction of nonhuman life forms, which according 
to science is one of the most telling evidences that planet Earth has 
entered into a human-made catastrophic geological era, is not an un-
intended fatality. It is the very product of the plantation ecology, being 
intrinsic to the environmentally destructive colonial logics of capitalist 
expansion. Extinction is a project authorized by law and perpetrated by 
design. The plantation is a biopolitics—a mode of governing life; and 
also a necro-politics—a death machinery. 

Such necro-politics not only affect the “life worlds” of wild boars 
and tapirs, because wild boars and tapirs are not just a collection of 
individuals: they are networks, they are an entire social-ecology. Wild 
boars and tapirs play an important function in the diet of Indigenous 
communities, being a primary source of protein, and also occupy a fun-
damental place in their cosmologies. The Xavante indigenous peoples 
with whom we met during the trip told us that wild boars and tapirs 
are disappearing from this area of amazonia, either because farmers 
are killing them, or because they are being poisoned by the soybeans. 

“They are no longer here,” the Xavante say, “their flesh does not taste 
the same as before.” Fish too are disappearing, and also armadillos, 
birds, and trees and the entire forest, and together with the forest the 
multiple “life worlds” sustained by it.

Still image from a documentary 
on the hunting techniques of 
the Xavante people produced by 
the Wederã Media Lab, Pimentel 
Barbosa Xavante Land, 2016. 

GEO-POLITICS

Tapirs and wild boars occupy a radically different, asymmetrical posi-
tion within the ecology of the plantation and the ecology of the forest. 
In the plantation, they are pests, the enemy that needs to be extermi-
nated; in the forest they are the source life, the companion species that 
need to be cared for and nurtured. The foundation of such asymmetry 
is not only ecological and cultural. above all, it is a political asymme-
try that draws a line of conflict between two distinct forms of life and 
forms of dealing with life, two modes of relating to and producing na-
ture—an “ontological” clash between incommensurable cosmologies. 

“Politics is not made up of power relationships,” philosopher 
Jacques rancière wrote, “it is made up of relationships between worlds” 
(ranCIÈrE. 1999, p. 42). In the colonial frontiers of amazonia this sen-
tence acquires a very concrete, violent dimension, describing a global 
battle which, within the context of a planet ravaged by environmental 
destruction, climate change and extinctions, concerns the very the 
nature of this world, and what the changing nature of this world will be.

dEadLy EnVIrOnMEnT

during the last decade, the colonial frontier’s expansionist move-
ment over amazonia accelerated exponentially, and this process 
has been accompanied by escalating violence against indigenous 
peoples, and land and nature rights defenders. data collected by the 
rights advocacy agency Pastoral Land Commission shows that from 
2002 to 2013 over 50% of the cases of targeted assassinations and 
extrajudicial executions resulting from land and water conflicts in 
Brazil were located in amazonia, and that most of the victims were 
indigenous peoples.

amazonia, the most biodiverse region on Earth, is also the world’s 
deadliest territory for the people who are on the frontlines of the con-
flict to protect the global environment.

Fragments  
in earth 
archaeology



471470 Mapped on the terrain, the geography of political violence over-
laps with the arc of Fire, indicating that, in the frontiers of amazonia, 
human rights violations and ecological devastation are intimately, in-
deed structurally, articulated, consisting in entangled dimensions of a 
violent colonial order that is enhancing climate change. deforestation 
itself is a means of exercising political violence, in the same way that 
the elimination of local resistance by killing environmental activ-
ists helps ”clear” the land for enclosures and the advancement of 
deforestation.

Observing this frontier scenario leads to the conclusion, as re-
peatedly voiced by Indigenous peoples worldwide, that the protection 
of Indigenous land rights consists in one of the most important and 
effective mechanisms for stopping climate change. This was never so 
clearly exposed as in the last moments of the COP21 Climate Change 
Conference in Paris, when, after the erasure of the clauses that ad-
dressed the protection of indigenous rights from the final agreement, a 
global coalition of Indigenous nations declared themselves to be “the 
redline” of climate change. against the litigation and accounting logic 
of the summit, the Indigenous movement contended that the threshold 
of catastrophic climate change was embodied in them and their modes 
of relating with nature—“we have drawn that line with our bodies 
against the privatization of nature, to dirty fossil fuels and to climate 
change” (dESChaMPS; MyChaLEJKO, 2015)—suggesting that the 
political battle against climate change is above all an anti-capitalist, 
de-colonial struggle. 

In the frontiers of climate change, these red lines are marked in 
the boundaries of ancestral territories and the bodies of Indigenous 
peoples and the rural poor. In the conflict set between the frontiers of 
climate change and the “red lines” of resistance, a dissident political 
arena emerges, one that is at the same time local and global, located at 
the convergence of anti-colonial struggles and the global battle against 
climate change that unites the “Wretched of the Earth.” 

Um cartógrafo sempre está em busca de algo. Muitas vezes, essa 
busca, aliada ao Estado e suas instituições, visa produzir mapas com 
o objetivo de dominar territórios, validar o controle privado sobre o 
público, legitimar fronteiras, e explorar recursos naturais e bens co-
muns. Se o Estado usa a cartografia para ocupar, destruir ou dominar, 
por que não fazer da cartografia uma atividade capaz de gerar um 
espaço comum de experiências, aprendizados e saberes coletivos? A 
cartografia crítica pode diminuir as distâncias entre nós e possibilitar 
a observação da realidade de um modo totalmente diferente.

Se o mapa é tido como uma fotografia final de um processo de 
trabalho que capta um momento particular, cabe pensar que os atos 
desse processo e seus desdobramentos são ações políticas. Mas, 
como essas ações confrontam os problemas, narrativas e poderes 
estabelecidos? A prática de mapeo colectivo do Iconoclasistas, criado 
na Argentina e em funcionamento desde 2006 (ICONOCLASISTAS, 
2017), é um desses movimentos que nos ajudam a pensar estraté-
gias para questionar os relatos oficiais e discursos fabricados pelos 
poderes hegemônicos. Aqui, uso o conceito de contracartografia para 
referir-me a esse tipo de prática empreendida por eles, em que a arte 
e o ativismo dedicam-se a mapear e visualizar sistemas e conflitos vi-
síveis e invisíveis. Contracartografia é menos uma tentativa de chegar 

iConoClasistas: 
CartograFia reBelde 
soBre o território

André Mesquita

Still image from a 
documentary on the hunting 
techniques of the Xavante 
people produced by the 
Wederã Media Lab, Pimentel 
Barbosa Xavante Land, 2016. 



472 473 o “depois” da oficina inclui processos subjetivos desconhecidos por nós e, na 
maioria das vezes, excedem o espaço da oficina, porque estão incorporados 
em dinâmicas próprias dos movimentos. As transformações coletivas estão 
envolvidas em processos amplos. As oficinas são apenas um pequeno mo-
mento desses processos. O que sabemos é que, nesses pequenos momentos, 
se socializam ferramentas de trabalho, de participação e de conhecimento 
crítico e estratégico mediante modalidades que podem ser replicadas e 
reinventadas em outros espaços. O que ocorre depois são processos abertos 
e particulares (ibid.). 

Na produção de mapeamentos com comunidades e movimentos 
sociais, o artista/coletivo sabe que a escuta e a sistematização das 
informações, dados e escolhas que poderão ir ou não nos mapas são, 
em grande medida, decididas consensualmente entre os colaborado-
res dessa comunidade temporária formada em torno de uma prática. 
No núcleo da cooperação entre artistas e movimentos sociais, a ofi-
cina colaborativa é um dispositivo fundamental para efetuar a produ-
ção de imagens distribuídas em uma ação política. Marcelo Expósito 
observa que uma oficina colaborativa é um espaço de intercâmbio de 

iconoclasistas: 
cartografia 
rebelde sobre 
o território

a um objeto visual fechado e finalizado em um mapa acumulando 
informações, e mais uma oportunidade de ir além da própria represen-
tação para gerar diálogos e descobertas. É um projeto de construção 
conjunta de conhecimento autônomo, que extrapola os espaços ins-
titucionais da arte e da academia para elaborar novos procedimentos 
de pesquisa e intervenção.

Formado em Buenos Aires pela comunicadora Julia Risler e o 
desenhista Pablo Ares, o duo combina investigação e artes gráficas 
em oficinas de mapeamento, as quais ocorrem a partir da discussão 
de problemáticas locais e internacionais, e relatos em grupo. O mapa 
torna-se, então, um suporte para visibilizar e identificar os problemas 
de um território, bem como as resistências e organizações agindo 
sobre ele. Conforme a dupla de artistas-ativistas: 

Usamos os mapas como ferramentas de trabalho, como dispositivos lúdicos 
e criativos, mas muito potentes para impulsionar espaços de socialização 
de conhecimentos e saberes cotidianos, embora não trabalhemos apenas 
com a cartografia geográfica, mas também geramos suportes gráficos que 
assumem outras formas (corpos, diagramas, sinopses etc.). Isso é gerado a 
partir dos vários espaços/pessoas/inquietudes com os quais trabalhamos 
(ICONOCLASISTAS, 2011).

O Iconoclasistas define o mapeo colectivo como “um processo de 
criação que subverte o lugar de enunciação para desafiar os relatos 
dominantes sobre os territórios, a partir dos saberes e experiências 
cotidianas dos participantes” (ICONOCLASISTAS, 2013, p. 12). As 
oficinas de mapeamento do coletivo articulam produção visual e 
pedagogias alternativas; reapropriam-se dos recursos da cartografia 
para construir outras metodologias, dinâmicas de trabalho e socia-
lização de conhecimentos em conjunto com grupos universitários, 
organizações de bairro, movimentos sociais, estudantes e artistas, 
gerando recursos gráficos colocados em livre circulação. As oficinas 
voltam-se para a elaboração de relatos coletivos, e todas as contri-
buições são imprescindíveis. Frases, datas, fragmentos de conversas 
e relatos pessoais são registrados. Algumas pessoas podem experi-
mentar contar suas histórias desenhando mapas à mão, sinalizando 
os espaços cartografados por meio de ícones e colagens para apon-
tar os problemas que afetam as regiões e cidades em que vivem. 
Atos de mapeamento devem considerar as dinâmicas sociais de um 
território como um processo contínuo de transformação. Se o mapa 
convencional não consegue captar integralmente uma realidade 
territorial complexa, sua elaboração coletiva amplia sensivelmente 
a capacidade de compreensão de suas mudanças, em que corpos e 
subjetividades alteram e cruzam fronteiras e encontram “um terri-
tório de cumplicidade e confiança”, dizem Julia e Pablo (ibid., p. 8). 
Certamente, as oficinas de mapeamento revelam novas oportunida-
des de ver e de estar em um território, ressoando em ações posterio-
res. Para o Iconoclasistas, 

mapa 
colaborativo 
“mapa de 
Conflitos”,
produzido na 
oficina de 
mapeamento 
não
convencional, 
com Pablo 
ares.

Collaborative 
map: “Map of 
Conflicts”,
produced in 
the uncon-
ventional 
mapping
workshop, 
with Pablo 
Ares.



474 475 da potência das lutas políticas interpelando relatos hegemônicos é 
um cartaz do coletivo sobre uma “história incômoda”, e que circulou 
durante as celebrações dos Bicentenários da América Latina, em 2010. 
O desenho da trança de uma jovem negra com pinturas, roupas e orna-
mentos indígenas foi convertido em um quipu – instrumento utilizado 
pelos incas para comunicação e registro mnemotécnico, que funcionou 

antes da descoberta europeia como transmis-
sor de informação cultural.

A Trenza insurrecta [“Trança Insurgente”] 
reconstrói uma cronologia tomada por con-
quistas e genocídios, sobre a pilhagem colo-
nial, sobre revoltas, movimentos de libertação, 
ditaduras, regimes neoliberais e movimentos 
populares. Essa cronologia de quinhentos 
anos da América Latina não é o seu enredo to-
talizante, mas é a efetivação de uma operação 
historiográfica, que seleciona fatos fragmen-
tados e os reorganiza não de maneira neutra, 
mas como um discurso que amplia horizontes 
críticos e revolucionários. O relato dissidente 
que se visibiliza em cada data e informação 
registrada sobre os nós do quipu é o de uma 
América Latina ao mesmo tempo massacra-
da e fortalecida por levantes que recusaram 
os falsos protagonismos, que denunciaram 
histórias eclipsadas, segregações, a cumplici-
dade de governos e ditaduras na expulsão de 
campesinos, no genocídio cometido contra os 
povos indígenas e na exploração capitalista de 

recursos. Esse entremeio entre opressões e resistências é um mani-
festo contra o silêncio consensual estabelecido e uma oportunidade 
de repensar uma história vista de baixo. 

Impressões em papel desses cartazes circularam em intervenções 
anticomemorativas dos bicentenários, e são usadas como ferramen-
tas pedagógicas por educadores.1 Seu significado político é o seu uso 
compartilhado – “o original é o múltiplo”, diria o coletivo francês ne 
Pas Plier sobre a filosofia de distribuição de imagens artísticas aos 
movimentos sociais.2 O poder desses cartazes está na sua autonomia 

1 O cartaz da Trenza insurrecta se completa com outros 
dois: um com uma cronologia das revoltas argentinas 
(arbolazo) e outro intitulado nuestra señora de la rebeldia 
(Cf. <http://www.iconoclasistas.net/triptico-del-bicentenario>). 

2 O ne Pas Plier foi uma associação formada nos anos 1990 por 
artistas, fotógrafos, sociólogos e pesquisadores que colaboraram 
com a produção massiva de imagens e intervenções simbólicas 
em protestos realizados por imigrantes, associações de desem-
pregados e trabalhadores franceses (Cf. http://www.nepasplier.fr). 

conhecimentos, habilidades e ferramentas diversas, no qual todos têm 
um “saber menor” ou um conhecimento especializado para contribuir 

– um lugar onde se exerce solidariedade e apoio mútuo (ESPóSITO, 
2009). Mapeamentos coletivos compartilham o uso livre, expandido 
e não convencional da linguagem e das técnicas cartográficas, até 
então restritas aos especialistas, socializadas e reinventadas poste-
riormente em novos espaços e situações.

Narrativas do cotidiano distribuídas e cartografadas nesses 
encontros desafiam a conformidade dos discursos hegemônicos para 
impulsionar ações transformadoras. Os momentos em que acontecem 
as oficinas com conversas e a organização de ideias são estágios tão 
importantes quanto a necessidade de se ter um mapa obrigatoria-
mente concluído no final. Todos os processos de trabalho e as formas 
de circulação pública desses mapas são pensados e definidos pelos 
colaboradores, para que suas ações consigam sair de um lugar espe-
cífico e atingir outras pessoas. O mapa que será redesenhado, editado, 
impresso ou distribuído como arquivo eletrônico, é a edição conceitual 
de um método de trabalho.

UMA ÉTICA DAS IMAgENS

O trabalho do Iconoclasistas tem uma importância substancial de 
interrogação dos protocolos de acesso e transmissão de informação 
conciliada com um pensamento crítico. Seus integrantes têm um 
entendimento claro de que as imagens são dispositivos que modelam a 
realidade social. Na década de 1930, Walter Benjamin já havia alerta-
do sobre como o fascismo permitiu à multidão ver o seu próprio rosto 
registrado pelos aparelhos de filmagem em uma perspectiva de voo 
de pássaro durante os desfiles, comícios e espetáculos, mas sem dar 
a ela a possibilidade de expressar os seus direitos (BENJAMIN, 2008, 
p. 194-95). Hoje, as respostas frente à desinformação, aos protocolos 
prescritos da história oficial e à mídia dominada pelos interesses priva-
dos, levam o Iconoclasistas a recuperar “uma ética da imagem”, ideia 
que permite gerar “atitudes de compromisso renovado diante de uma 
realidade que consideramos injusta” (ARTISTAS Y EXPERIENCIAS, 
2011). As oficinas de mapeo colectivo permitem não apenas a expres-
são dos direitos coletivos, a socialização das técnicas de cartografia e 
de saberes, como ainda a reivindicação de territórios e a consolidação 
de lutas contra a exploração capitalista. O website do Iconoclasistas é 
também uma máquina disparadora de expressões contra-hegemônicas. 
O coletivo estimula a apropriação, a reprodução, a reformulação e a livre 
circulação de todos os mapas e demais recursos imagéticos disponíveis 
em sua página virtual, publicados com licenças livres e fortalecendo 
os protocolos de uma rede dinâmica e colaborativa. Usuários podem 
baixar imagens agit-prop e pictogramas para aplicá-los em mapas e 
cartazes, reproduzi-los em ações artísticas e compartilhá-los nas redes 
sociais como meios táticos e reflexivos de uma tomada pública de 
consciência, ou como contribuição para a expressão de direitos coleti-
vos e as demandas de movimentos sociais. Para mim, a melhor imagem 
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a cartographer is always looking for something. Often times, this 
search, allied with the State and its institutions, aims to produce maps 
with the objective of dominating territories, validating private control 
over the public, legitimizing borders and exploiting natural resources 
and common assets. If the State uses cartography to occupy, destroy 
and dominate, why not make cartography an activity capable of gen-
erating a common space of collective experience, learning and knowl-
edge? Critical cartography can shorten the distances between us and 
enable us to observe reality in an entirely different manner. 

If the map is seen as the final photograph from a work process 
that captures a particular moment, we should think of the acts of this 
process and its ramifications as political actions. But how do these 
actions confront established problems, narratives and powers? The 
practice of mapeo colectivo (literally “collective mapping”) undertak-
en by the Iconoclasistas, created in argentina and active since 2006 
(ICOnOCLaSISTaS, 2017), is one of these movements that helps 
us come up with strategies to question the official reports and dis-
courses fabricated by the hegemonic powers. here, I use the concept 
of counter-cartography to refer to the sort of practice they engage in, 
employing art and activism to mapping and visualize systems and con-
flicts both visible and invisible. Counter-cartography is less an attempt 
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de percorrer os espaços e afetar os corpos – o afeto como uma ener-
gia que não pode ser nomeada ou compreendida inicialmente, mas 
que é gerada nas interações com essas imagens e o mundo, movendo 
as nossas ações subsequentes (gOULD, 2009, p. 20).

Um novo sentido à cartografia é conferido por intermédio des-
sas imagens e oficinas coletivas realizadas pelo Iconoclasistas. 
Contracartografias podem não apenas revelar sistemas de poder, 
como também modificar o enunciado de que o “mapa produz territó-
rio”. Seja esse território o lugar onde os mapas são construídos – com 
suas histórias, relatos e vestígios –, até a situação em que eles podem 
ser acessados e distribuídos. Elas refletem a potência de coopera-
ção entre coletivos, ativistas, comunidades, movimentos e coalizões, 
gerando um trabalho conjunto de pesquisa e metodologias de criação, 
exposição e construção de novas narrativas.



478 479 We use maps as work tools, devices that are playful and creative, but very 
powerful in fostering spaces for socialization of everyday forms of knowledge 
and wisdom. But we don’t work with geographic cartography alone, and also 
generate graphic supports that assume other forms (bodies, diagrams, syn-
opses, etc.). This is generated from the various spaces/people/concerns with 
which we work (MESQuITa, 2017).

The Iconoclasistas define mapeo colectivo as “a process of creation 
that subverts the place of announcement to challenge the dominant 
reports of territories, based on the wisdom and everyday experience of 
participants” (ICOnOCLaSISTaS, 2013, p. 12). The collective map-
ping workshops articulate alternative visual production and pedagogy, 
re-appropriate the resources of cartography to construct other meth-
odologies, work dynamics and socialization of knowledge in com-
bination with university groups, neighborhood organizations, social 
movements, students and artists, generating graphic resources placed 
in free circulation. The workshops are geared toward the development 
of collective reports, and all contributions are indispensable. Phrases, 
dates, fragments of conversations and personal statements are reg-
istered. Some people can experience telling their stories by drawing 
maps by hand, marking the surveyed spaces with icons and collages 
in order to indicate problems affecting the regions and cities in which 
they live. acts of mapping should consider the social dynamics of a 
certain territory as a continuous process of transformation. If a conven-
tional map is not able to entirely capture a complex territorial reality, a 
collective elaboration does sensibly expand the ability to comprehend 
its changes, where bodies and subjectivities alter and cross borders 
and find “a territory of involvement and confidence,” as Julia and Pablo 
say (Ibid., p. 8). Certainly, the mapping workshops reveal new opportu-
nities for seeing and being in a territory that resonates in subsequent 
actions. For the Iconoclasistas, 

the “aftermath” of the workshop includes subjective processes unknown to us 
and, on most occasions, they exceed the space of the workshop, because they 
are incorporated into the dynamics of the movements themselves. Collective 
transformations are involved in ample processes. The workshops are just 
a small moment in these processes. What we know is that, in these small 
moments, tools of work, participation and critical, strategic knowledge inter-
act through modalities that can be replicated and reinvented in other spaces. 
What occurs afterwards are processes that are open and particular (Ibid.). 

In the production of mappings together with communities and social 
movements, the artist/collective knows that the listening and system-
atization of information, data and selections which may or may not be 
included in the maps are, on the whole, decided consensually by the 
collaborators in this temporary community formed around a practice. 
at the nucleus of cooperation between artists and social movements, 
the collaborative workshop is a fundamental device to effect the 
production of images distributed through a political action. Marcelo 
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to achieve a closed and finalized visual object on a map by accumu-
lating information, and more an opportunity to go beyond the actual 
representation to generate dialogues and discoveries. It’s a project of 
combined construction of autonomous knowledge, which extrapolates 
the institutional spaces of art and the academy to develop new proce-
dures of research and intervention.

Founded in Buenos aires by communicator Julia risler and de-
signer Pablo ares, the duo combines investigation and the graphic arts 
in mapmaking workshops, which start with discussions of local and 
international issues and reports in group. Thus, the map becomes a 
support to make visible and identify the problems of a territory, as well 
as the resistances and organizations acting upon it. according to the 
duo of artist-activists: 
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480 481 the political struggles challenging hegemonic narratives is the collec-
tive’s poster of a “troubled history,” which circulated during the Latin 
american Bicentennials in 2010. The drawing of a braid of a young 
black woman’s hair with indigenous paintings, clothes and ornaments 
transformed into a quipu—an instrument used by the Incas to commu-
nicate and for mnemonic record, which functioned as a transmitter of 
cultural information before the European discovery.

Trenza Insurrecta [“Insurgent Braid”] reconstructs a timeline 
dominated by conquests and genocides, of colonial pillage, uprisings, 
liberation movements, dictatorships, neoliberal regimes and popular 
movements. This 500-year chronology of Latin america is not its 
all-encompassing storyline, but rather the realization of a historio-
graphical operation, which selects fragmented facts and reorganizes 
them not in a neutral manner, but as a discourse that expands critical 
and revolutionary horizons. The dissident narrative made visible on 
each date and each piece of information registered on the knots of the 
quipu is one of a Latin america at once decimated and strengthened 
by upheavals that reject false prominence, which denounce eclipsed 
histories, segregations, the complicity of governments and dictator-
ships in the expulsion of rural workers, in the genocide committed 
against the indigenous peoples and in the capitalist exploitation of 
natural resources. This interplay between oppression and resistance is 
a manifesto against consensual silence and an opportunity to rethink 
the history from below.

Paper printouts of these posters circulated at anti-commemorative 
interventions during the bicentennials, and are used as pedagogical 
tools for educators.1 Their political meaning is their shared use—“the 
original is the copy,” as the French collective Ne Pas Plier would say 
about the philosophy of distributing artistic images at social move-
ments.2 The power held by these posters lies in their autonomy to per-
vade spaces and affect bodies—affection as an energy that cannot be 
named nor understood initially, but which is generated in the interac-
tion between these images and the world, carrying out our subsequent 
actions (GOuLd, 2009, p. 20).

a new meaning is conferred upon cartography through these 
images and the collective workshops realized by the Iconoclasistas. 
Counter-cartographies are able to not only reveal systems of power, 
but also modify the maxim that “maps produce territory.” Whether 

1 The poster Trenza Insurrecta is complemented by two others: 
one of a timeline of argentina’s uprisings (Arbolazo) and another 
entitled Nuestra Señora de la Rebeldia (Cf. <http://www.
iconoclasistas.net/triptico-del-bicentenario>). 

2  Ne Pas Plier was an association formed in the 1990s by artists, 
photographers, sociologists and researchers who collaborated 
on a massive production of symbolic images and interventions at 
protests realized by immigrants, groups of unemployed French 
workers and laborers (Cf. http://www.nepasplier.fr). 

Expósito observes that a collaborative workshop is a space where a 
variety of kinds of knowledge, abilities and tools are exchanged, where 
each and everyone has a “lesser knowledge” or specialized knowhow to 
contribute—a place where solidarity and mutual support are exercised 
(EXPÓSITO, 2009). Collective mappings share the free, expanded and 
unconventional use of language and cartographic techniques which 
until then were limited to specialists, socialized and subsequently rein-
vented in new spaces and situations.

narratives of everyday life distributed and cartographed in these 
encounters challenge conformity to the hegemonic discourses in order 
to foster transformative actions. The moments in which workshops 
take place along with conversations and the organization of ideas 
are stages equally as important as the need to have a map obligato-
rily concluded in the end. all the work processes and forms of public 
circulation of these maps are conceived of and defined by collaborators, 
so that their actions are able to depart from a specific place and reach 
other people. The map to be redrawn, edited, printed or distributed as a 
digital file is the conceptual edition of a work method. 

an EThICS OF IMaGES

The Iconoclasistas’ work has a substantial importance in the inter-
rogation of the protocols of information access and transmission 
reconciled with critical thinking. Its members have a clear under-
standing of the fact that images are devices that shape social reality. 
In the 1930s, Walter Benjamin had already warned us of the way that 
fascism allowed the multitudes to view their own faces registered by 
film equipment through the perspective of a bird in flight during the 
parades, rallies and spectacles, but without giving them the possi-
bility of expressing their rights (BEnJaMIn, 2008, p. 194-95). Today, 
the answers offered in response to disinformation, to official history’s 
prescribed protocols and a media dominated by private interests led 
the Iconoclasistas to reinstate “an ethics of the image,” an idea that 
allows them to generate “attitudes of renewed commitment in the face 
of a reality that we consider unjust” (arTISTaS y EXPErIEnCIaS, 
2011). The mapeo colectivo workshops allow not only the expression 
of collective rights, the socialization of cartographic techniques and 
knowledges such as the reclaiming of territories and the consolidation 
of struggles against capitalist exploitation. The Iconoclasistas website 
is also a generator of counter-hegemonic expression. The collective 
encourages the appropriation, reproduction, reformulation and free cir-
culation of all the maps and image-related resources available on their 
webpage, published with free licenses and bolstering the protocols 
of a dynamic and collaborative network. users can download agit-
prop and pictograms to apply them to maps and posters, reproduce 
them in artistic actions and share them on social networks as tactical 
and reflexive means for a public claiming of consciousness, or as a 
contribution to the expression of collective rights and the demands 
made by social movements. For me, the best image of the power of 
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this territory be the place where the maps are constructed—with their 
stories, reports and remnants—, or situations in which they can be ac-
cessed and distributed. They reflect the power of cooperation between 
collectives, activists, communities, movements and coalitions, generat-
ing a shared work of research and methodologies of creation, exhibition 
and construction of new narratives.
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daquilo que usualmente se apresenta ou é oferecido de modo dis-
perso à percepção, podem desvelar aspectos da realidade contem-
porânea, ativando a compreensão e a tomada de posições críticas. 
Contracartografias1 guarda semelhança de sentido com outros ter-
mos como “mapeamento crítico/cartografia crítica” (CRAMPTON; 
KRYgIER, 2006), “contramapa” (MORRYS; VOYCE, 2016) e “car-
tografia de controvérsias” (LATOUR, 2012). Em suma, à luz do que 
propõe o geógrafo Jeremy Crampton, a ação política de “fazer ver” das 
contracartografias se realiza por meio de deslocamentos, de poderes e 
decisões, os quais incorporam reivindicações:

Mapeamentos estão imersos em relações de poder específicas. Ou seja, um 
mapeamento tem implicação com o que escolhemos para representar, como 
escolhemos representar os objetos como pessoas ou coisas, e que decisões 
são tomadas com estas representações. Em outras palavras, mapear é em si 
mesmo um processo político. E é um processo político no qual um número 
crescente de pessoas está participando. Se o mapa é um conjunto específico 
de reivindicações de poder/conhecimento, então não somente o Estado e as 
elites, mas o resto de nós pode igualmente fazer reivindicações igualmente 
poderosas e em disputa (CRAMPTON, 2010, p. 41).2

1 Termo já utilizado pelo coletivo Counter-Cartographies [http://
www.countercartographies.org/].

2 “Mapping is involved in what we choose to represent, how we 
choose to represent objects such as people and things, and 
what decisions are made with those representations. In other 
words, mapping is in and of itself a political process. And it is 
a political process in which increasing numbers of people are 
participating. If the map is a specific set of power/knowledge 
claims, then not only the state and the elites but the rest of 
us too could make competing and equally powerful claims.” 
(Tradução nossa).

A potência do Projeto Contracondutas e de gRU-111: contracartogra-
fias, em meio ao desenrolar cotidiano de graves fatos na conjuntura 
política brasileira atual, está justamente na afirmação de uma posição 
na disputa sobre a visão do estatuto do trabalho contemporâneo. 

Tendo início em paralelo ao processo de impeachment de uma 
presidenta democraticamente eleita, encerraram-se em meio a uma 
série de reformas que retiram conquistas sociais históricas da so-
ciedade brasileira – dentre as quais, as reformas da previdência e 
trabalhista, as quais, de uma só vez, articulam terceirização plena das 
atividades meio e fim nas empresas, extensão do tempo de trabalho e 
da contribuição social para aposentadoria. Neste período, assistiu-se 
igualmente a um embaralhamento na esfera pública, entre dimensões 
políticas e jurídicas, e o acirramento da conjunção entre dimensões 
políticas e econômicas no país. 

“gRU-111: contracartografias” assumiu, portanto, a hipótese de que 
o cenário no qual se insere exemplarmente o caso OAS-gRU é, antes 
e mais do que tudo, o desenho de um sistema econômico-político-ju-
rídico. Neste sentido, a pesquisa partiu do caso específico em direção 
a um contexto mais amplo, estrutural e globalizado, que diz respeito 
às próprias formas avançadas de reprodução do capital por meio da 
precarização das formas de trabalho.

Frente aos desdobramentos deste complexo sistema, adotamos 
a estratégia de realização de “mapeamentos cognitivos”. Fredric 
Jameson (1991) já havia defendido, em meio à crise das representa-
ções e à lógica cultural – e espacial – do capitalismo tardio, a premên-
cia do papel pedagógico da arte política e da cultura, por meio do que 
definiu como “uma estética do mapeamento cognitivo”, propondo a 
pesquisa por conexões entre a experiência do aqui e agora e o dese-
nho indutivo de totalidades provisórias. Ou seja, sugere ser fundamen-
tal a articulação de aspectos fenomenológicos da existência com o 
delineamento de conexões entre agentes e poderes que permitam a 
compreensão, mesmo que parcial, das superestruturas que organizam 
o sistema econômico em que se insere a própria existência.

Procurou-se, desse modo, com “gRU-111: contracartografias”, con-
ceder visibilidade a processos e inter-relações de natureza abstrata, 
quando não tornados deliberadamente invisíveis. Foram empregadas 
como estratégias, a apropriação da forma dos diagramas pelos quais 
as próprias empresas se representam, e montagens verbo-visuais, que 
mimetizam formas procedentes dos meios de comunicação; além da 
criação de mapas georreferenciados, conformando um conjunto de 
contracartografias.

Ao utilizarmos o termo contracartografias queremos enfatizar 
que na produção de qualquer representação são feitas escolhas que 
modulam discursos, destacam aspectos e endereçam públicos, em 
um campo aberto de disputas de narrativas. Entendemos, portanto, 
contracartografias como modos de correlação e espacialização da 
informação que, por meio de re-elaborações estéticas e aproximações 
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scattered manner, are able to reveal aspects of contemporary reality, 
activating comprehension and critical decision-making. Counter-
cartographies1 contain similarities in meaning to other terms such 
as “critical mapping/critical cartography (CraMPTOn; KryGIEr, 
2006),” “counter-maps” (MOrryS; VOyCE, 2016) and “the cartography 
of controversies” (LaTOur, 2012). In short, in light of the proposals of 
geographer Jeremy Crampton, the political action of “making visible” 
the counter-cartographies consists in displacements, of powers and 
decisions, which incorporate claims:

Critical cartography and GIS however conceives of mapping as embedded 
in specific relations of power. That is, mapping is involved in what we choose 
to represent, how we choose to represent objects such as people and things, 
and what decisions are made with those representations. In other words, 
mapping is in and of itself a political process. and it is a political process in 
which increasing numbers of people are participating. If the map is a spe-
cific set of power/knowledge claims, then not only the state and the elites 
but the rest of us too could make competing and equally powerful claims 
(CraMPTOn, 2010, p. 41).

1 Term previously used by the collective Counter-Cartographies, 
[http://www.countercartographies.org/]

The power of the Counter-Conducts Project and Gru-111: counter-
cartographies, alongside the daily revelations of grim facts regarding 
Brazil’s current political scenario, lies precisely in the affirmation of a po-
sition in the dispute over the vision of the statute of contemporary labor. 

They were initiated in parallel to the process that impeached a 
democratically-elected president, and concluded in the midst of a 
series of reforms that rolled back historic social gains in Brazilian 
society—including the reforms of social security and labor laws, which, 
all at once, enabled the complete outsourcing of companies’ main and 
support activities, an extension of required work duration and con-
tributions to retirement pensions. This period also saw a shuffling of 
the public sector, of political and legal dimensions, and an intensifica-
tion of the conjunction between the country’s political and economic 
dimensions.

accordingly, “Gru-111: counter-cartographies” assumed the 
hypothesis that the scenario which gave rise to the exemplary case of 
OaS-Gru is, first and foremost, the design of economic-political-legal 
system. In this sense, the study moved from the specific case toward 
a broader, more structural and globalized context, which concerns the 
actual advanced forms by which capital is reproduced through increas-
ingly precarious forms of labor. 

Faced with the ramifications of this complex system, we adopted 
the strategy of creating “cognitive mappings.” amidst the crisis of rep-
resentation and cultural—and spatial—logic of late capitalism, Fredric 
Jameson (1991) previously defended, the urgency of the pedagogic role 
of political art and culture through what he defined as “an aesthetic of 
cognitive mapping,” proposing research through connections between 
experiences of the here and now and the inductive design of provi-
sional totalities. In other words, he suggests the fundamental nature of 
articulating phenomenological aspects of existence by outlining of con-
nections between agents and powers that allow for a comprehension, 
albeit partial, of the superstructures that organize the economic system 
in which existence itself is inserted.

In this way, “Gru-111: counter-cartographies” looked to provide vis-
ibility to processes and interrelations of an abstract nature, when they 
aren’t deliberately made invisible. The strategies employed consisted in 
the appropriation of the forms of diagrams which the actual companies 
use to represent themselves, and verbal-visual montages that mimic 
forms originating from media outlets; in addition to the creation of 
geo-referenced maps, forming a set of counter-cartographies.

By using the term counter-cartographies, we want to emphasize 
the fact that, in the production of any representation, choices are 
made that modulate discourses, highlight aspects and address pub-
lics in an open field of narrative disputes. as such, we understand 
counter-cartographies as methods for correlating and spatializing 
information which, through aesthetic redevelopment and approxima-
tions to that which is usually presented or offered to perception in a 
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AIRPORTS COMPANY 20%

80%

UNIÃO

PREVI 25,56%

FUNCEF

PETROS

FUNDOS dE PENSÃO estatais

Aliciamento de 
mão de obra

• sr. “carlenildo” 
• Sr. “professor”
• sr. “Gleidson”
• sr. ”márcio”

transporte de 
mão de obra

• transcione 
viagens e turismo
• cld agência de 
empregos, 
serviços e 
empreendimentos 
turísticos

controle de 
demanda da 
mão de obra

• “carlão”
• “kelly”
• “luciano”

certificações e 
cursos falsos

• engenheiros
• técnicos de 
segurança do 
trabalho
• técnicos de 
enfermagem do 
trabalho

alimentação 
“fiado”

shalon 
restaurante e 
lanchonete

24,44%

25,00%

25,00%

south africa

CONSTRUTURAS

• vIXSTELL
• OUTRAS

TERCEIRIZADAS

fonte: RELATÓRIO DE INSPEÇÃO – CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO E ALICIAMENTO DE TRABALHADORES – CONSTRUTORA OAS S.A. – CONSTRUÇÃO DO TERMINAL 3 DO AEROPORTO DE GUARULHOS (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO / SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SÃO PAULO / SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO / SEÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO / PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO)

infraero 51%

49%

“alojamento”
casas alugadas em guarulhos

• RUA MARIA ESPINOLA 1-A
• RUA JOSÉ DE MELO, 176 – FUNDOS
• RUA AIRTON FERREIRA MENDES, 86
• RUA SÃO SEBASTIÃO D´OESTE, 109 - FUNDOS
• RUA MARCIAL LOURENÇO, 631
• RUA ITUPEVA, 265 - JARDIM MARILENA
• RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 70 - JARDIM MALVINAS
• VIELA 8, N. 23 - TRAVESSA RUA DOS EUCALIPTOS -  BAIRRO MALVINAS
• RUA LEILA DINIZ, 33 - BAIRRO HAROLDO VELOSO
• RUA RIBEIRÃO PRETO, 258 - BAIRRO CIDADE SOBERANA 
• RUA PALMEIRA N. 260 - ANTIGO 999 - CASA 3 - CIDADE SOBERANA 

trabalhadores 
aliciados

• 2366 
migrantes de 
fora do estado 
de são paulo
• 168 migrantes 
do estado de 
são paulo

trabalhadores 
resgatados

111 migrantes 
de fora do 
estado de são 
paulo, com 
origem em:
• maranhão
• pernambuco
• sergipe
• bahia

aeroporto de guarulhos
participações s.a.

fonte: sites oas/invepar

organograma:
sistema oas-gru
participação acionária/
logística de 
aliciamento de 
trabalho análogo ao 
escravo

organogram:
oas-gru system oF shareholding interests/ 
logistiCs oF reCruitment oF slaVe laBor
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Metrô
Barra

carioca
rio

Via Amarela Rio
Rodovia BA 099

Participações

100% 100%

AIRPORTS COMPANY
South Africa

90%

10%

Fontes: Site Invepar | Relatórios de demonstrações financeiras das empresas citadas 

ccne s/a

ROAD Ltda

M&G

ERG Participações

CRT Fundos de investimentos

credicom

24,9%

21,4%

16,7%

11,9%

11,0%

2,5%

2,5%

0,82%

sistema de 
concessões
invepar/
empresas e 
participações

91,5%

8,5%

24,9%

24,9%

24,9%

24,9%

0,25%

0,25%

PREVI

FUNCEF

PETROS

FUNDOS DE PENSÃO Estatais 

oas

Criada em 2000 com o 
objetivo de participar 
de concessões no setor 
de infraestrutura

TransolímpicaRodovia BA 093

Rodovia Raposo Tavares

Complexo viário de Suape-PE

Metrô Rio
Linhas 1 e 2

50%

50%

50%

50%

100% 100% 100%

Rodovia /pedágios
Peru

Vendida em 08/2016

33,3%

33,3%

33,3%

inVePar / ComPanies and holdings  
system oF ConCessions

BARRA
SUBWAY
• invepar 100%

CRT 
SHAREHOLDINGS
• invepar 24.9%
• CCne S/a 21.4%
• rOaD LTDa 16.7%
• queirOz gaLvãO 11.9%
• CrT inveSTMenT 

FundS 11.0%
• erg SHareHOLDingS 

2.5%
• CreDiCOM 2.5%
• M&g 0.82%

VLT CARIOCA
VLT RIO
• invepar 24.9%
• CCr 24.9%
• ODeBreCHT 24.9%
• riOpar 24.9%
• BrTBraSiL 0.25%
• raTp 0.25%

GRU AIRPORT
• invepar 90%
• airpOrTS COMpanY 

SOuTh aFrICa 10%

LAMSA
VIA AMARELA RIO
• invepar 100%

CLN
NORTH SHORE 
CONCESSIONAIRE
• inTerSTaTe Ba 099
• invepar 91.5%
• ODeBreCHT 8.5%

CART
INTERSTATE RAPOSO 
TAVARES
• invepar 100%

VIARIO
BRTBRASIL
TRANSOLÍMPICA
• invepar 33.3%
• CCr 33.3 %
• ODeBreCHT 33.3%

STATE PENSION FUNDS

PrEVI 
FunCEF
PETrOS

OaS

InVEPar 

CrEaTEd In 2000 WITh 
ThE OBJECTIVE OF 
ParTICIPaTInG In ThE 
COnCESSIOnS In ThE
InFraSTruCTurE 
SECTOr

M
RIO SUBWAY
LINES 1 AND 2
• invepar 100%
 

CRA
SUPAE HIGHWAY 
COMPLEX 
– PErnaMBuCO
• invepar 50%
• ODeBreCHT 50%

LAM
SAC.
PERU
HIGHWAY / TOLLS
SOLD IN 08/2016
• invepar 100%

BAHIA
NORTE
InTErSTaTE Ba 093
• invepar 50%
• ODeBreCHT 50%

SOurCE: InVEPar WEBSITE / FInanCIaL 
rEPOrTS FrOM ThE COMPanIES CITEd 
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AIRPORTS COMPANY
south africa

infraero

aeroporto de guarulhos
participações s.a.

denúncia autuação
sindicato dos 
trabalhadores na 
construção civil - 
guarulhos

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO / SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SÃO PAULO / SEÇÃO DE 
FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO / SEÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO 
TRABALHO / PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO.

parceria
conflito

participação acionária
processo judicial

fontes: sites oas/invepar/ RELATÓRIO DE INSPEÇÃO – CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO E ALICIAMENTO DE TRABALHADORES – CONSTRUTORA OAS S.A. – CONSTRUÇÃO DO TERMINAL 3 DO AEROPORTO DE GUARULHOS (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO / 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SÃO PAULO / SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO / SEÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO / PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO)

estado 

iniciativa privada

Entidades de defesa de 
interesses comuns e 
gerenciamento de 
contribuições de categorias 
profissionais

agentes 
implicados: 
processo judicial/ 
participação 
acionária

"A estrutura de classes  também foi truncada 
ou modi�icada: as capas mais altas do antigo 
proletariado converteram-se, em parte, no 
que Robert Reich chamou de 'analistas 
simbólicos': são administradores de fundos 
de previdência complementar, oriundos das 
antigas empresas estatais , dos quais o mais 
poderoso é o Previ, dos funcionários do 
Banco do Brasil, ainda estatal; fazem parte 
de conselhos de administração, como o do 
BNDES, a título de representantes dos 
trabalhadores. (...) a Constituição de 1988 
instituiu o FAT – Fundo de Amparo ao 
Trabalhador que é o maior �inanciador de 
capital de longo prazo no país, justamente 
operando no BNDES. (...)trabalhadores que 
ascendem a essas funções estão 
preocupados com  a rentabilidade de tais 
fundos, que ao mesmo tempo �inanciam a 
reestruturação produtiva que produz 
desemprego."

Francisco de Oliveira
(O Ornitorrinco, 2003)

PREVI

FUNCEF

PETROS

oas

UNIÃO

ajustamento de conduta
oas

agents imPliCated: legal ProCeedings /  
shareholding interest 

ADJUSTMENT  
OF CONDUCT
OaS

“The structure of classes was also truncated or modified: 
the highest layers of the old proletariat converted, in 
part, into what robert reich called ‘symbolic analysts’: 
they are administrators of complementary pension 
funds, originating from the old state companies, the 
most powerful of which is Previ, for employees of Banco 
do Brasil, still state-owned; they are part of boards of 
directors, like at the BndES, as the representatives of 
workers. (...) the Constitution of 1988 instituted the FaT — 
Fundo de amparo ao Trabalhador (literally the “Workers 
Support Fund”) which is the biggest financier of long-
term capital in the country, operating precisely within the 
BndES. (...) workers who ascend to these functions are 
concerned with the profitability of such funds, which at 
the same time finance the productive restructuring that 
produces unemployment.” 

Francisco de Oliveira  
(The Platypus, 2003) 

OrGanIZaTIOnS FOr ThE dEFEnSE 
OF COMMOn InTErESTS and 
ManaGEMEnT OF COnTrIBuTIOnS 
FrOM PrOFESSIOnaLCaTEGOrIES

STaTE

PrIVaTE InITIaTIVE 

CONFLICT

Gru aIrPOrT 

CHARGES 
unIOn OF
COnSTruCTIOn
WOrKErS - 
GuaruLhOS

SANCTIONS
MInISTry OF LaBOr and EMPLOyMEnT /
rEGIOnaL SuPErInTEndEnCy OF LaBOr and 
eMpLOYMenT in SãO pauLO / SeCTiOn OF LaBOr 
InSPECTIOn / SECTIOn OF LaBOr SaFETy and 
hEaLTh / PrOGraM FOr ThE EradICaTIOn OF 
SLaVE LaBOr.

LEGaL PrOCEEdInGS

GuaruLhOS aIrPOrT

PrEVI 
FunCEF
PETrOS
OaS

invepar

aIrPOrTS COMPany
SOuTh aFrICa

hOLdInGS InC.
InFraErO

unIOn

PARTNERSHIP SharEhOLdInG 
InTErEST

SOURCES: OAS WEBSITE / INVEPAR WEBSITE /  INSPECTION REPORT – CONDITIONS ANALOgOUS TO SLAVERY AND 
RECRUITMENT OF WORKERS – CONSTRUTORA OAS S.A. - CONSTRUCTION OF TERMINAL 3 OF gUARULHOS AIRPORT (MINISTRY 
OF LABOR AND EMPLOYMENT / REgIONAL SUPERINTENDENCY OF LABOR AND EMPLOYMENT IN SÃO PAULO / SECTION OF 
LABOR MONITORINg / SECTION OF LABOR SAFETY AND HEALTH / PROgRAM FOR THE ERADICATION OF SLAVE LABOR)
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inCidenCes oF slaVe laBor 
ConstruCtion BraZil (2009–2016)
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BraZil slaVe laBor
identiFiCation oF ForCed laBor in PraCtiCe

Threat of punishment
(means of maintaining people within a 
regime of forced labor) 

• physical violence against workers, 
their families or those close to them

• Sexual violence  
(Threat of) supernatural reprisal

• imprisonment or confinement 

• Financial retribution 

• reports to authorities (police, 
immigration authorities, etc.) and 
deportation 

• Dismissal from current job 

• exclusion from future jobs 

• exclusion from the community and 
social life 

•Suppression of rights or privileges 

Lack of consent
(involuntary nature of labor) 
(“itinerary” of forced labor) 

• enslavement by birth or by lineage 
from slaves / servitude by debt 

• abduction or kidnapping 

• Sale of one person to another 

• Confinement to the work locale 
– in forced imprisonment or 
incarceration 

• psychological coercion, in other 
words, orders to work supported 
by the real threat of punishment for 
disobedience 

• Debts induced (through the 
falsification of accounts, inflated 
prices, reduction in the value 
of goods of services produced, 
exorbitant interest rates, etc.) 

• Trickery or false promises of types of 
work and work conditions

• retention or non-payment of salaries 

•retention of identity documents or 
personal belongings of value

“Forced labor should be punishable 
as a crime. [...] The vast majority of 
member states of the International 
Labor Organization have ratified 
one of its two conventions on forced 
labor and, in general, both of them. 
The tendency is the pure and simple 
elimination of forced labor, of slavery 
and of practices analogous to slavery 
in national constitutions, in penal 
codes and, at times, in labor codes. 
[...] however, two problems appear to 
be present in nearly the entire world. 

Firstly, barring a few exceptions, 
there is no precise definition of 
forced labor, which hinders its 
identification and punishment. [...] 

a vicious circle is thus established: 
unclear legislation, little or no 
resources allotted for criminal 
actions and limited awareness 
or publicity, resulting in a lack of 
pressure in favor of more precise 
legislation, and so forth.” 

Source:  International Labor Organization 
[ILO] Program of Special action to Combat 
Forced Labor [SaP-FL]

article 149 of the Brazilian Penal 
Code, Decree-law no. 2848 of 
December 7, 1940:

1940

“reducing anyone to conditions 
analogous to that of a slave, whether 
by submitting them to forced labor 
or exhausting work hours, subjecting 
them to degrading work conditions, 
or restricting, by any means, their 
circulation as the result of debts 
incurred with employers or agents.” 

law no. 10,803, of December 11, 
2003, which altered article 149 of 
Decree-law no. 2848, December 
7, 1940 • Penal Code, to establish 
penalties for the crime typified by 
it and indicate hypotheses which 
configure conditions analogous to 
slavery:

2003

“reducing anyone to conditions 
analogous to that of a slave, whether 
by submitting them to forced labor 
or exhausting work hours, subjecting 
them to degrading work conditions, 
or restricting, by any means, their 
circulation as the result of debts 
incurred with employers or agents, 
curtailing the use of any means 
of transportation by workers with 
the objective of detaining them at 
the work locale, maintaining overt 
vigilance over the work locale or 
taking possession of workers’ 
personal documents or belongings 
with the objective of detaining them 
at the work locale.”

senate Project for law (Pls) no. 432, 
of October 19, 2013, which intends to 
alter article 149 of Decree-law no. 
2848 and (re)define slave labor: 

2013

“Inspectors discover 111 construction 
workers at Cumbica International 
airport (Gru) in Guarulhos in slave 
labor conditions”

“Subjecting anyone to conditions 
analogous to slavery, whether 
submitting them to forced labor or 
exhausting work hours, subjecting 
them to degrading work conditions, 
or restricting, by any means, their 
circulation as the result of debts 
incurred with employers or agents, 
curtailing the use of any means 
of transportation by workers with 
the objective of detaining them at 
the work locale, maintaining overt 
vigilance over the work locale or 
taking possession of workers’ 
personal documents or belongings 
with the objective of detaining them 
at the work locale.”
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Em meio aos alertas, projeções e estudos científicos que giram em 
torno do aquecimento global e das mudanças climáticas, um grupo 
de cientistas internacional anunciou que o planeta e a humanidade 
adentraram a era do Antropoceno, “caracterizada pela modificação ra-
dical antrópica da crosta terrestre”. Paul Crutzen, vencedor do Prêmio 
Nobel, propôs esse termo que foi recomendado para ser adotado 
no International geological Congress de 2015 por parte do Working 
group on the Anthropocene (WgA).

Para Luis Fernnández-galiano, na era do Antropoceno, passamos 
a viver em um mundo modelado, em um meio ambiente modelado 

tuca Vieira contornou o aeroporto de bicicleta, 
num trajeto de 20km, no dia 12 abril de 2017.

Tuca Vieira circumnavigated the airport by bicycle, 
on a 20km journey, on April 12, 2017.

esPaços lisos 
e estriados nas 
Bordas do aeroPorto de 
CumBiCa

Kazuo Nakano

CumBiCa 
Fotos de tuca Vieira
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ajudar a enfrentar os grandes problemas que desafiam a humanida-
de neste século XXI. 

Pessimista ou não, é inegável o fato de que, como marcas do 
Antopoceno, os espaços urbanos metropolitanos são produtos das 
ações humanas, as quais alteram radicalmente o meio ambiente local 
e extralocal, e a produção social desses espaços pode ser analisada a 
partir de várias óticas, segundo perspectivas e metodologias distintas. 

As abordagens a partir dos regimes de povoamento, habitação e 
colonização dos espaços liso e estriado, por exemplo, segundo con-
ceitos propostos por gilles Deleuze e Félix guattari (1997), permitem 
análises inovadoras sobre a urbanização metropolitana contemporâ-
nea, as quais permitem contrastar os diferentes modos de apropria-
ção dos espaços nos processos de territorialização das populações 
envolvidas naquela urbanização. 

Nas cidades metropolitanas, as formas de assimilação dos 
lugares guardam modos distintos de produção dos espaços urba-
nos. Uma vez produzidos, esses espaços urbanos sofrem, ao menos, 
dois regimes de apropriação, colonização e povoamento por parte 
de seres e entidades que se colocam no “mundo fabricado” com 
diferentes modos de vida e de existência. A apropriação dos espa-
ços lisos nelas se dá a partir da distribuição das populações pelos 
sítios segundo regimes nômades com múltiplas identidades móveis 

espaços lisos 
e estriados 
nas bordas do 
aeroporto de 
Cumbica

(gALIANO-FERNÁNDEZ, 2016, p. 17). Se pensarmos na ampla defi-
nição de arquitetura de William Morris, podemos dizer que vivemos 
imersos na arquitetura. Para Morris, “a arquitetura engloba a conside-
ração de todo o ambiente físico que envolve a vida humana... a arqui-
tetura é o conjunto das modificações e alterações introduzidas sobre 
as superfícies da Terra para as necessidades humanas...” (MORRIS 
apud DEL RIO, 1996, p. 203). 

Os amplos alcances e as graves consequências das ações huma-
nas passaram a ser vistos como causas diretas das mudanças físicas 
(muitas vezes com deterioração das condições de vida social) do 
meio ambiente, responsáveis por mudanças climáticas e pelo aque-
cimento global.

A produção social do espaço gera uma das marcas mais visíveis 
e contundentes dessa nova era: as cidades metropolitanas. Cada 
vez mais, os destinos da humanidade estão inscritos nessas marcas 
disseminadas ao redor do planeta. Diante dos problemas aparente-
mente insolúveis que existem e se acumulam nas metrópoles, visões 
mais pessimistas chegam a compará-las com distopias infernais, 
as quais deflagram um estado permanente de anomia em vários 
pontos do planeta. Visões menos pessimistas, todavia, enxergam 
essas cidades como os lugares de transformações potenciais, em 
direção a modos mais equilibrados e sustentáveis de vida socioam-
biental. Ademais, estas últimas são também vistas como o lugar de 
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Na cidade, em especial na metrópole, também o espaço liso não 

necessariamente se contrapõe ao espaço estriado. Segundo Deleuze 
e guattari, o espaço liso, correspondente ao espaço nômade “onde 
se desenvolve a máquina de guerra”, nem sempre guerreia contra o 
espaço estriado, o qual corresponde ao espaço sedentário “instituí-
do pelo aparelho de Estado”. Para estes autores, “os dois espaços só 
existem de fato graças às misturas entre si: o espaço liso não para de 
ser traduzido, transvertido num espaço estriado; o espaço estriado é 
constantemente revertido, devolvido a um espaço liso” (DELEUZE; 
gUATTARI, 1997, p. 179-180).

As forças dos poderes políticos e econômicos que propalam a ur-
banização metropolitana capitalista privilegiam o regime estriado de 
territorialização ao esquadrinhar e disciplinar os espaços, estriando-os 
segundo regimes jurídicos de apropriação e instituição de proprieda-
des que favorecem seus interesses voltados para o acúmulo de poder 
e obtenção de riquezas patrimoniais, e que são, o mais das vezes, 
privadas, individualizadas e familiares. 

O estriamento dos espaços produzidos no interior desse processo 
de urbanização vem sempre acompanhado por atos brutais de enqua-
dramento e artificialização da terra e do meio ambiente, transforman-
do-os em mercadoria. Nesse estriamento, porém, sempre há brechas 
nas quais se imiscuem e incrustam espaços lisos.

e baseados em frequências, intensidades e multiplicidades qualita-
tivas, que geram um tipo amorfo de espaço urbano. A apropriação 
dos espaços estriados, por sua vez, ocorre a partir da repartição 
dos ambientes entre os membros das populações segundo regimes 
sedentários com identidades fixas e baseados em geometrias, métri-
cas e homogeneidades quantitativas, as quais dão origem a formas 
espaciais rígidas e estáveis de espaço urbano. 

Os espaços liso e estriado não são simples lugares inertes, mas, 
antes, modos distintos de habitar, estar, ser, atuar e viajar pelas áreas 
urbanas metropolitanas, tratando-se, portanto, de regimes distintos 
de territorialização. O regime liso de territorialização implica habitar 
os espaços lisos tomando posse temporária, muitas vezes precária, 
de um pedaço de terra, no qual se constrói um lugar com valor vital 
e afetivo. Já o regime estriado implica habitar os espaços estriados 
instituindo uma propriedade permanente, definida juridicamente e na 
qual se constrói um lugar com valor funcional e econômico. 

As variações desses regimes influenciam diretamente os proces-
sos de produção social do espaço e, por conseguinte, as formas ou 
não formas que eles adquirem.

É importante entender que, apesar de distintos, não há oposição 
nem tampouco exclusão mútua: os espaços lisos podem sofrer estria-
mentos, e nos espaços estriados podem surgir espaços lisos – depen-
dendo do modo como as populações povoam e colonizam tais áreas, e 
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504 505 em microatos de máquinas de guerra não identificáveis, operadas por 
bandos (enquanto grupos nômades, não identificáveis, com potenciali-
dades subversivas) que habitam os espaços lisos.

Diante dessa dinâmica espacial, gerada pelas ações e interações 
de alisamentos e estriamentos, é possível afirmar, em consonância 
com Deleuze e guattari, que “a cidade seria a força de estriagem que 
restituiria, que novamente praticaria espaço liso por toda parte, na ter-
ra e em outros elementos – fora da própria cidade, mas também nela 
mesma” (DELEUZE; gUATTARI, 1997, p. 188). Assim, a cidade é, a um 
só tempo, “força de estriagem” e práticas de alisamento. Tanto fora 
da cidade quanto nela mesma, grupos de interesse exercitam o poder 
com práticas de estriamentos enquanto bandos subversivos realizam 
o contrapoder com práticas de alisamentos. Em uma metrópole como 
a de São Paulo vemos isso todos os dias quando os pixadores mar-
cam as propriedades públicas e privadas com seus códigos próprios, 
quando os membros dos movimentos de luta por moradia ocupam 
glebas, terrenos e edificações ociosas, tanto públicas quanto privadas, 
quando os moradores de rua simplesmente se fazem presentes com 
seus corpos “fora da ordem”. 

Essa coexistência e mistura entre ambos na metrópole não sig-
nifica necessariamente uma simples acomodação tranquila e harmô-
nica entre um e outro. Segundo Deleuze e guattari, “a cidade libera 
espaços lisos (...) de um revide que combina o liso e o esburacado, 

Limpeza do terreno; retirada da cobertura vegetal; canalização e 
tamponamento de cursos d’água; cortes e aterros dos terrenos para 
a construção de uma topografia artificial, geométrica; remoção de 
populações pré-existentes por meio de despejos, despossessões e 
destituições de direitos sociais e humanos; parcelamento dos solos; 
aberturas de vias; instalação de infraestruturas: essas são algumas 
das operações que servem para viabilizar o estriamento espacial rea-
lizado invariavelmente por agentes sociais envolvidos na produção do 
espaço urbano metropolitano. Em geral, são operações que se asse-
melham aos atos inaugurais, fundacionais, que caracterizam os pro-
cessos de povoamento efetivado pela conquista e domínio do espaço, 
dos elementos existentes nesse espaço e do outro, a ser dominado e 
submetido, que habita esse espaço.

Os estriamentos espaciais realizados pela urbanização metropoli-
tana capitalista ocorrem em períodos históricos de longa duração, nos 
quais se produzem acúmulos de novos espaços estriados e transfor-
mações nos espaços estriados existentes.

A produção social dos espaços urbanos metropolitanos inclui, 
portanto, operações que oscilam entre o alisamento e o estriamen-
to espacial. A produção social dos espaços urbanos metropolitanos 
pode tanto se caracterizar por ações macro de estriamentos espaciais, 
operados pelo aparelho de Estado claramente identificável em favor 
da reprodução do modo de produção capitalista, quanto se constituir 
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506 507 de regimes de territorialização em espaços lisos por parte de popu-
lações, ou melhor, bandos imaginários que não podem ser simplifi-
cadamente identificados com vândalos, baderneiros e arruaceiros. 
Esse despovoamento das fotografias de Vieira converte as bordas 
do Aeroporto de Cumbica em um deserto, e para Deleuze e guattari, 
o deserto, junto com os mares, os ares e as estepes, é o espaço liso 
por excelência. Aquelas fotografias nos mostram espaços lisos em 
estado de potência.

No deserto das bordas do aeroporto, os espaços e as coisas 
mostradas nas fotografias de Tuca Vieira parecem estar incompletos 
e inacabados e, por isso mesmo, prestes a se tornarem lisos e serem 
ocupados, transformados, subvertidos, desfigurados e reconfigurados 
por potências diabólicas. Não é nada difícil imaginar bandos nômades 
realizando territorializações lisas nos muros, ruas, calçadas, beiras 
de córregos, galpões, glebas desocupadas, dentre outros espaços 
apresentados naquelas fotografias. É possível imaginar as estruturas 
esquisitas, precárias e temporárias apoiando-se simbiótica e belica-
mente em muros, paredes, troncos de árvores e chapas perfuradas e 
corrugadas presentes naqueles espaços.

As pixações, presentes nas superfícies de vários desses elemen-
tos, podem ser vistas como bons exemplos dessas territorializações 
lisas. É possível imaginar os bandos nômades de pixadores anôni-
mos que um dia deslizaram por ali com suas tintas e deixaram suas 

voltando-se contra a cidade” (ibid.).
É como se o espaço liso esburacasse, algumas vezes subversiva-

mente, o espaço estriado. Podemos suspeitar que essa combinação 
liso-estriado faz surgir, no espaço urbano, na forma de um “revide 
(...) contra a cidade”, ou contra as dominações presentes na cidade, 
fricções internas na cidade metropolitana. Para aqueles autores, tal 
combinação consiste em “uma miséria explosiva, que a cidade secreta” 
(ibid., p. 189).

Neste breve texto, interessa perceber, mesmo que imaginariamen-
te, a fricção entre o nômade e o sedentário, entre a máquina de guerra 
e o aparelho de Estado. Por ser um segredo da cidade, a fricção entre 
os espaços lisos e estriados não se dá a ver com facilidade.  
O que podemos fazer é uma tentativa. Aqui fazemos o esforço de de-
tectar sinais dessa fricção na metrópole paulistana. Para isso, lança-
mos mão do trabalho fotográfico realizado por Tuca Vieira nas bordas 
do Aeroporto Internacional André Franco Montoro, mais conhecido 
como Aeroporto de Cumbica, localizado no município de guarulhos.

Por serem espaços amorfos, muitas vezes anônimos, as bordas de 
um grande equipamento logístico como o Aeroporto de Cumbica é a 
escolha perfeita para revelar as combinações-fricções entre espaços 
lisos e espaços estriados.

As fotografias despovoadas que Tuca Vieira realizou ao percorrer 
essas bordas fornecem aberturas para imaginarmos a ocorrência 
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508 509 retangular, sejam constantemente marcadas com diagonais, que po-
dem ou não alcançar as bordas das imagens.

Essa horizontalidade retangular no formato das fotografias é 
compatível com a horizontalidade das bordas do aeroporto. E essa 
horizontalidade, porém, é constantemente atravessada, perfurada, 
esburacada por diagonais, que podem ser percorridas por bandos 
imaginários e ao longo das quais podem se alojar as mônadas nô-
mades anônimas das territorializações lisas. Assim como os espaços 
lisos, as diagonais são as linhas da velocidade, do movimento, e não 
da permanência e estabilidade. Entre o perto e o longe, percebem-se 
os posicionamentos a meia distância daquilo que protagoniza a ima-
gem e que, desse modo, não se encontra nem perto, nem longe. Esse 
posicionamento gera imagens nas quais se distinguem claramente os 
espaços fotográficos daqui e dali. 

O foco mostra as vizinhanças tensas entre as coisas. O avizinhar 
entre vias, muros, córregos, paredes, postes, calçadas, vegetações, fios, 
alambrados, córregos, cercas, arames farpados, entulhos, entre outros, 
não indica ligações entre essas coisas. É uma vizinhança amorfa entre 
coisas desatadas entre si. Um amontoamento e não uma montagem 
cuidadosa, equilibrada. Para Deleuze e guattari, essa acumulação de 
vizinhanças amorfas “define uma zona de indiscernibilidade própria ao 
‘devir’” (DELEUZE; gUATTARI, 1997, p. 197, grifo dos autores). A borda, 
assim como o espaço liso, é lugar do devir, do ir e vir, do vir a ser.

marcas angulosas sobre muros, paredes, postes e em outras superfí-
cies urbanas. 

Apesar de o fotógrafo ter programado previamente um trajeto 
contínuo e linear ao longo das bordas do Aeroporto de guarulhos, as 
fotografias foram realizadas inevitavelmente em trechos específi-
cos daquele percurso, no qual alguns desvios ocorreram, em função 
dos achados in loco. Entre esses trechos, há intervalos, intervalos a 
serem preenchidos. O trabalho fotográfico de Tuca Vieira ali pode ser 
interminável. Tão importante quanto as próprias fotografias por ele 
realizadas, são as não realizadas ao longo daquele percurso. Essas 
não fotografias são brechas para imaginarmos outros espaços propí-
cios para as operações de alisamento, para territorializações lisas de 
múltiplos bandos nômades.

De acordo com Vieira, as fotografias são feitas de opostos:  
o vertical e o horizontal, o perto e o longe, o claro e o escuro, o dentro 
e o fora (VIEIRA, 2017). Entretanto, suas fotografias trazem elabora-
ções de algo mais sofisticado, que mostra aquilo que está entre os 
opostos, aquilo que liga os opostos. Entre o vertical e o horizontal, 
percebem-se os planos e as linhas inclinadas.

A topografia artificial em aclives e declives, bem como as bifur-
cações e curvas das vias e córregos junto aos muros e alinhamentos 
de fachadas, são mostradas em perspectivas e ângulos oblíquos. Isso 
faz com que as composições, apesar do enquadramento horizontal 
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510 511 e exteriores, interiores nos exteriores, exteriores nos interiores. Isso 
faz com que aqueles muros, cercas e gradis apareçam mais como 
membranas construídas permeáveis, passíveis de serem atravessadas 
fisicamente ou visualmente, e menos como anteparos confinadores 
que tornam opacas as relações entre o dentro e o fora.

Os enquadramentos frontais, de cima e oblíquos (em perspectiva) 
recortam trechos daqueles anteparos, posicionando-os mais como o 
delimitador de um dentro (de um terreno ou de uma gleba) que é, ao 
mesmo tempo, fora (de uma edificação). Assim, os anteparos-mem-
branas delimitam, mas não confinam, porque as interioridades por ele 
definidas são porosas e estão muitas vezes a céu aberto.

As elaborações visuais entre opostos nos dão a ver as espessu-
ras das bordas que contornam o Aeroporto de Cumbica, que não se 
restringem a uma linha vazia, adimensional. O que se encontra nelas 
são espaços estriados, produtos de trabalhos sociais, nos quais se 
tem a potencialidade de espaços lisos, resultantes de ações livres 
prestes a ocorrer.

O trabalho socioeconômico, abstrato, associa-se ao espaço estria-
do, regulado, disciplinado, esquadrinhado e instituído pelo aparelho de 
Estado. As ações livres, nômades, associam-se ao espaço liso, desre-
gulado, livre, desenquadrado e agenciado por máquinas de guerra. 

E assim como os espaços estriados e os espaços lisos podem se 
misturar, os trabalhos socioeconômicos e as ações livres também se 

Em mais de uma fotografia realizada por Tuca Vieira percebe-se 
um grande avião alçando voo. “Fico imaginando o que se passa na 
cabeça daqueles que moram aqui e, todos os dias, veem um avião 
desses indo para algum lugar do planeta”, diz o fotógrafo (VIEIRA, 
2017). Será que viajam para o mundo em pensamento? Pode ser, pois 
no espaço liso viaja-se sem sair do lugar – nele, a viagem é devir.

Entre o claro e o escuro, percebem-se matizes e luzes difusas. Tuca 
Vieira percorreu as bordas do Aeroporto de Cumbica de bicicleta e fez 
as fotos em um dia densamente nublado. Foi uma escolha deliberada. 
A luz difusa amenizou as sombras e diluiu os contrastes. Com isso, dis-
seminou vários matizes cinzentos nas imagens em branco e preto. As 
texturas minuciosas nas superfícies das coisas aparecem com nitidez. 

A materialidade das coisas se impõe visualmente, de modo que 
se torna impossível negá-la. Sua força supera a visualidade e faz com 
que os espaços fotografados deixem de ser ópticos e passem a ser 
hápticos: os espaços lisos são hápticos porque, além de visuais, são 
táteis e auditivos. Os espaços estriados são eminentemente visuais 
(DELEUZE; gUATTARI, 1997, p. 203).

Entre o dentro e o fora, percebem-se anteparos abertos que 
aparecem vazados e porosos em algumas fotografias. Muros, cercas e 
gradis. A função principal desses elementos é materializar as bordas e 
os limites; entretanto, o modo como Vieira fotografa esses elementos – 
de cima, de frente, dos lados – mostra, simultaneamente, interiores 
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amid warnings, projections and scientific studies concerning 
global warming and climate change, an international group of sci-
entists announced that humankind and our planet have entered 
the anthropocene Epoch, “characterized by the radical anthropic 
modification of the Earth’s crust.” nobel Prize winner Paul Crutzen 
proposed this term which was recommended for adoption at the 
2015 International Geological Congress by part of the anthropocene 
Working Group (WGa).

according to Luis Fernnández-Galiano, in the anthropocene 
Epoch we began to live in a modeled world, in a modeled environment 
(GaLIanO-FErnÁndEZ, 2016, p. 17). If we think about the wide 
definition of architecture by William Morris, we can say that we live 
immersed in architecture. For Morris, “architecture encompasses the 
consideration of the entire physical environment that accompanies 
human life… architecture is the group of changes and alterations made 
on the surface of the Earth following human needs…” (MOrrIS, cited 
in dEL rIO, 1996, p. 203).

The wide reach and the grave consequences of human action be-
gan to be perceived as direct causes of physical changes (often with a 
deterioration of social life conditions) in the environment, changes that 
are responsible for climate change and global warming.

smooth and striated 
sPaCes on the 
outskirts oF CumBiCa 
airPort

Kazuo Nakano

mesclam. Nessa mistura, as ações livres realizadas nos espaços lisos 
podem ser libertárias, criativas e emancipatórias, quando realizadas 
por trabalhadores que deixam de ser trabalhadores explorados, escra-
vizados, dominados, submetidos para se tornarem bandos autônomos 
emancipados, desatados de amarras exploratórias e espoliativas.

Contudo, os poderosos também realizam ações livres. quando 
realizadas por agentes opressores que detém o domínio sobre os 
corpos dos trabalhadores, as ações livres podem ser destrutivas e 
escravizadoras. É por isso que precisamos lembrar sempre o aviso de 
Deluze e guattari (1997, p. 214) para “jamais acreditar que um espaço 
liso basta para nos salvar”.



514 515 Variations of these patterns directly influence the processes of 
social production of space and, therefore, the shapes or nonshapes that 
such spaces acquire.

It is important to understand that, despite these distinctions, there 
is neither opposition nor mutual exclusion: smooth spaces may under-
go striation, and in striated spaces there may appear smooth spaces, 
depending on the way that populations occupy and colonize such areas 
and on the territorialization patterns observed in such populations.

In cities, particularly in metropolises, smooth space does not 
necessarily oppose itself to striated space. according to deleuze and 
Guattari, smooth space, corresponding to the nomadic space “where 
the war machine is developed,” is not always at war with the striated 
space, which corresponds to the sedentary space “instituted by the 
State apparatus.” For the two authors, “the two spaces in fact only exist 
in interaction: smooth space is constantly being translated, transversed 
into a striated space; striated space is constantly being reversed, re-
turned to smooth space” (dELEuZE; GuaTTarI, 1997, p. 179-180).

The forces that drive capitalist metropolitan urbanization constant-
ly privilege the striated pattern of territorialization, when squaring out 
and organizing space, striating it according to legal forms of appropria-
tion and the institution of properties that favor their interests aimed at 
the accumulation of power and the obtainment of patrimonial wealth, 
which is usually, private, individualized, and familial.

The striation of space produced in this urbanization process is 
always coupled with brutal acts of framing and artificialization of the 
land and environment, transforming them into merchandise. This stri-
ation, however, will always contain gaps in which smooth spaces can 
intrude and become interspersed.

Land clearance; removal of vegetation; channeling and covering 
of watercourses; land cuts and embankments for the construction of 
artificial, geometric topography; removal of preexisting populations 
by evictions, dispossessions and the deprivation of social and human 
rights; land division; the opening of roads; the installation of infrastruc-
ture. These are some of the operations used to enable space striation, 
which is invariably carried out by social agents involved with the pro-
duction of metropolitan urban space. In general, such operations are 
akin to the inaugural, foundational acts that characterize occupation 
processes brought about by means of the conquest and dominion of 
the space, of the elements that exist there, and of the dominated and 
subaltern other who lives there.

Spatial striation carried out by capitalist metropolitan urbanization 
occurs in long-term historical periods, in which new striated spaces are 
produced and accumulated, and transformations are introduced in the 
existing striated spaces.

The social production of metropolitan urban spaces, therefore, 
includes operations that oscillate between smooth and striated spac-
ing. The social production of metropolitan urban spaces may either 
be characterized by macro actions of spatial striation, operated by the 
State apparatus that is clearly identifiable as in favor of reproducing the 
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The social production of space yields one of the most visible 
and remarkable signs of this new era: metropolitan cities. More and 
more, the fate of humankind is inscribed in these signs disseminated 
around the globe. In face of the apparently unsolvable problems that 
exist and accumulate in metropolises, the most pessimistic outlooks 
go so far as to compare cities to hellish dystopias that give rise to 
a state of permanent anomie in various regions of our planet. Less 
pessimistic outlooks, however, see such cities as sites of potential 
transformation towards more balanced and sustainable ways of 
social and environmental life. Moreover, in the latter case, cities are 
also seen as the site for the concentration of a collective intelligence 
whose activation may help us confront the great issues that challenge 
humankind in the 21st century.

Whether the outlook is pessimistic or not, it is undeniable that, as 
signs of the anthropocene, urban metropolitan spaces are products 
of human actions, which in turn radically alter the local and nonlocal 
environments, and the social production of such spaces may be ana-
lyzed from various angles, in keeping with different perspectives and 
methodologies.

In line with concepts proposed by Gilles deleuze and Félix Guattari 
(1997), approaches based on patterns of occupation, habitation, and 
colonization of smooth and striated spaces, for example, allow for inno-
vative analyses about contemporary metropolitan urbanization, which 
in turn allow for contrasting ways of space appropriation in the territo-
rialization of populations involved in urbanization.

In metropolitan cities, the ways in which places are assimilated 
evince different modes by which urban spaces are produced. Once 
produced, these urban spaces undergo at least two patterns of ap-
propriation, colonization and settlement by the beings and entities 
that are placed in the “fabricated world” with different modes of life 
and existence. In such cities, the smooth spaces are appropriated 
according to how the populations are distributed through the spaces 
following nomadic patterns with multiple mobile identities and based 
on qualitative frequencies, intensities, and multiplicities that generate 
an amorphous type of urban space. On the other hand, the appropria-
tion of striated spaces starts from the sharing of environments among 
populations according to sedentary patterns with fixed identities and 
based on quantitative homogeneities, metrics and geometries, which 
give rise to static spatial forms of urban space.

Smooth and striated spaces are not simple, inert places; con-
versely, they are distinct modes of inhabiting, being, acting, and 
traveling through metropolitan urban areas, and they are, therefore, 
distinct patterns of territorialization. The smooth pattern of territori-
alization implies a temporary, often precarious occupation of smooth 
spaces, of a piece of land on which a place with a vital and affective 
value is built. The striated pattern, on the other hand, implies the 
occupation of striated spaces by means of permanent property that 
is legally defined and on which a place with functional and economic 
value is built.



516 517 airport into a desert, and, for deleuze and Guattari, the desert—along 
with the seas, the air, and the prairies—is the paramount smooth space. 
These photographs show us smooth spaces in a state of potential.

In the desert at the outskirts of the airport, the spaces and things 
depicted in Tuca Vieira’s photographs seem incomplete or unfinished 
and, therefore, just about to become smooth and occupied, trans-
formed, subverted, disfigured and reconfigured by diabolic powers.  
It is easy to imagine nomadic bands performing smooth territorializa-
tions on the walls, streets, sidewalks, river banks, sheds, vacant lots, 
and other spaces shown in these photographs. It is possible to imagine 
strange, precarious, and temporary structures leaning symbiotically 
and warlike against the walls, tree trunks, and perforated and corrugat-
ed sheets present in these spaces.

The graffiti tagging present on the surfaces of various such ele-
ments may be seen as good examples of smooth territorialization. It is 
possible to imagine the bands of anonymous graffiti taggers who once 
slid by with their spray paint and left their angular marks on facades, 
walls, posts, and other urban surfaces.

although the photographer had previously planned a continuous 
and linear itinerary along the outskirts of Guarulhos airport, the shots 
were taken, inevitably, at specific sections of the circuit in which some 
detours were taken due to unexpected findings. Within these sections 
there are discontinuities—discontinuities to be filled. Tuca Vieira’s 
photographic job there may turn out to be endless. as important as 
the shots he took, are the ones that were not taken along the route. 
These photographs are gaps for us to imagine other spaces amenable 
to smoothing operations, to the smooth territorialization of multiple 
nomadic bands.

according to Vieira, the photographs consist of oppositions: verti-
cal versus horizontal, near versus far, bright versus dark, inside versus 
outside (VIEIra, 2017). They nevertheless convey the elaboration of 
something more sophisticated, something that discloses what lies be-
tween the oppositions, what joins the oppositions. Between the vertical 
and the horizontal, one notices planes and slanting lines.

The artificial topography in upward and downward slopes, as well 
as the bifurcations and curves of roads and watercourses close to walls 
and the lines of facades, is depicted in skewed perspectives and angles. 
This renders the compositions, despite the rectangular horizontal fram-
ing, constantly marked by way of diagonals that may or may not reach 
the edges of the image.

This rectangular horizontality in the format of the shots is compat-
ible with the horizontality observed in the outskirts of the airport. This 
same horizontality, however, is constantly crossed, perforated, and torn 
through by diagonals that may be followed by imaginary bands and 
along which anonymous nomadic monads of smooth territorialization 
may lodge. Just as with smooth spaces, diagonals are lines of speed, of 
movement, not lines of permanence, of stability.

Between the near and the far, one can notice the halfway position-
ing of the main theme of the image and which, therefore, is neither near 

capitalist means of production, or be constituted by micro actions of 
unidentifiable war machines, carried out by bands (as unidentifiable no-
mad groups with subversive potentials) that inhabit the smooth spaces.

In face of this spatial dynamics, generated by actions and interac-
tions of smoothing and striation, it is possible to affirm, corroborating 
deleuze and Guattari, that “the city is the force of striation that reim-
parts smooth space, puts it back into operation everywhere, on the 
land and in other elements—outside but also inside itself” (dELEuZE; 
GuaTTarI, 1997, p. 188). Thus the city is, simultaneously, a “force of 
striation” and practices of smoothing. Both outside and inside the city, 
interest groups exercise power with practices of striation while sub-
versive bands carry out the counter-power with practices of smooth-
ing. In a metropolis such as that of São Paulo, we see this every day 
when the graffiti taggers mark the public and private properties with 
their own codes, when the members of the squatter movements in 
the struggle for dwellings occupy both public and private vacant lots 
and abandoned buildings, when the street people make themselves 
simply present with their “outside-the-normal-order” bodies.

This coexistence and interchange between the two types of space in 
the metropolis does not necessarily mean a simple, serene and harmo-
nious mutual accommodation. according to deleuze and Guattari, “the 
smooth spaces arising from the city are (…) a counter-attack combining 
the smooth and the holely and turning back against the town” (Ibid).

It is as though the smooth space might at times, subversively, 
make the striated space holely. We may suspect that this smooth-stri-
ated combination raises—in the urban space, by means of a “count-
er-attack (…) against the town,” or against the oppression therein 
present—internal clashing in the metropolitan city. For deleuze and 
Guattari, such combination consists of “an explosive misery that the 
city conceals” (ibid., p. 189).

In this brief text, it is interesting to notice, even if imaginatively, the 
clashing that exists between the nomadic and the sedentary, between 
the war machine and the State apparatus. Being something that the 
city conceals, this clashing between smooth and striated spaces 
cannot easily be seen. The most we can do is to try. here, we make an 
attempt to detect signs of this clashing in the metropolis of São Paulo. 
With this aim, we will resort to the photographic work done by Tuca 
Vieira on the outskirts of andré Franco Montoro International airport, 
better known as Cumbica airport, located in the Greater São Paulo 
metropolitan area, in the city of Guarulhos.

as amorphous and often anonymous spaces, the outskirts of a large-
size logistic facility such as Cumbica airport is the perfect choice to 
expose combinations-clashings between smooth and striated spaces.

The unpeopled photographs Tuca Vieira shot as he went through 
the aforementioned outskirts provide opportunities for us to imagine 
the occurrence of territorialization patterns in smooth spaces among 
populations, or, better yet, among imaginary bands that cannot be 
identified simply as vandals, ruffians or hoodlums. The depopula-
tion found in Vieira’s photographs converts the outskirts of Cumbica 
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518 519 finds in them are striated spaces, the product of social works, which 
contain the potentiality of smooth spaces, resulting from free actions 
about to occur.

Socioeconomic, abstract work is associated with the striated, 
regulated, disciplined space, squared out and instituted by the State 
apparatus. Free, nomadic action is associated with smooth, unregulat-
ed, free space, not squared out, and negotiated by war machines.

and just as smooth and striated spaces may be mixed, socio-
economic work and free action can also mingle. In this mixture, free 
actions carried out in smooth spaces can be liberating, creative, and 
empowering, when performed by workers who have left off from being 
exploited, enslaved, dominated and subordinated workers to become 
autonomous bands, free from exploitive and rapacious ties.

The powerful can also carry out free actions, however. When per-
formed by oppressive agents who hold workers’ bodies in check, free 
actions can be destructive and enslaving. That is why we need always 
to remember the warning issued by deleuze and Guattari (1997, p. 214): 

“never believe that a smooth space will suffice to save us.”

nor far. Such positioning produces images that enable a clear distinc-
tion of photographic spaces here and there.

The shots display tense neighborings of elements. The proximity 
between roads, walls, watercourses, poles, sidewalks, vegetation, wires, 
fences, barbed wire, rubble and other elements does not indicate con-
nections between them. There is an unlinked clustering rather than a 
careful, balanced assemblage. For deleuze and Guattari, such accu-
mulation of amorphous proximities “defines a zone of indiscernibility 
typical of ‘becoming’” (dELEuZE; GuaTTarI, 1997, p. 197, original em-
phasis). The outskirts, just as the smooth space, is the site of becoming, 
of coming and going.

In more than one photograph taken by Tuca Vieira one can see a 
large airplane taking off. “I wonder what goes through the minds of 
people who live here and who, every day, see a plane such as this one 
going somewhere on the planet,” says the photographer (VIEIra, 2017). 
do they travel in their imagination? Perhaps so, because in a smooth 
space one can travel without leaving one’s spot—in a smooth space, 
traveling is becoming.

Between bright and dark, one notices diffuse hues and lights. Tuca 
Vieira rode a bicycle along the outskirts of Cumbica airport and shot 
photos on a heavily overcast day. This was a deliberate choice. The 
diffuse light softened shadows and diluted contrasts. hence, such light 
disseminated various hues of gray in black-and-white images. detailed 
textures on the surface of things are sharply depicted.

The materiality of things imposes itself visually, in such a way 
that prevents any denial of this materiality. Its power surpasses visu-
ality, and the photographed spaces stop being optical and become 
haptic: smooth spaces are haptic because, besides being visual, they 
are tactile and aural. Striated spaces are eminently visual (dELEuZE; 
GuaTTarI, 1997, p. 203).

Between indoors and outdoors, one sees open partitions that in 
some shots seem transparent and porous. Walls, fences, and railings. 
The main function of these elements is to materialize borders and 
boundaries; however, the way Vieira shoots such elements — from 
above, from the front, from the sides—shows, simultaneously, interior 
and exterior, interior within exterior, exterior within interior. This makes 
the same walls, fences, and railings appear to be more like constructed 
permeable membranes, which can be physically or visually crossed 
through, and less like confining partitions that make the relations be-
tween inside and outside opaque.

The frontal framing, as well as the framing from above and the 
skewed framing (in perspective), cut out sections of these partitions, po-
sitioning them as something that delimits an “inside” (of a plot or a piece 
of land) which is, at the same time, an “outside” (of a building). Therefore, 
these membrane-partitions delimit, but do not confine, because the inte-
riorities they define are porous and are often in the open air.

The visual elaborations between oppositions enable us to perceive 
the thicknesses of the edges surrounding Cumbica airport, which do 
not restrict themselves to an empty, nondimensional line. What one 
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1. OS PEõES

Em 2013, mais de uma centena de trabalhadores em situação análo-
ga à escravidão foi resgatada das obras do Terminal 3 do aeroporto 
de guarulhos. Eles haviam custeado suas próprias passagens do 
Nordeste para São Paulo, haviam feito exames médicos na empresa 
e sido alojados em barracos ou em casas apinhadas e sem qualquer 
mobília, mas nunca chegaram a trabalhar nem receberam um tostão. 
Perdidos numa cidade gigantesca e desconhecida, não tinham o que 
comer, roupas apropriadas para o frio do inverno paulista, meios para 
voltar para casa. No dia em que foram resgatados por um sindicato de 
guarulhos, alguns se ajoelharam e choraram.

Naquela época, segunda metade de 2013, o Brasil vivia um 
momento bom. O desemprego fecharia o ano em 5,4%, no menor 
patamar da história (MARTINS, 2014). O Produto Interno Bruto, ainda 
que muito distante de campeões como China e índia, apresentava um 
crescimento sólido, de 2,3% (PORTAL BRASIL, 2014). O escândalo do 
Mensalão, à época tido como o maior caso de corrupção da história 
do país, parecia ter ficado para trás, com condenados se entregando 
à Justiça (PORTAL g1, 2013). Em junho, quando o povo tomou as 
ruas para gritar contra um aumento de 20% nas passagens de ônibus, 
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intervenção pública em Paralelo no aeroporto 
internacional de guarulhos e arredores: 
distribuição de jornal produzido por eles, 
camisetas com avisos sobre trabalho escravo 
e instalação de 111 bonecos em argila no 
trajeto de acesso ao aeroporto. Por danielle 
Costa Wall, guilherme akio nojima garmatter, 
mayara Wal, milene gil, semyramys monastier, 
2017. instalação na exposição Diagrama 
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Public intervention IN PARALLEL with the 
Guarulhos International Airport and the 
vicinity: distribution of a newspaper pro-
duced by them, t-shirts with notices about 
slave labor, and the installation of 111 
clay dolls on the route to the airport 
entrance. Created by Danielle Costa Wall, 
Guilherme Akio Nojima Garmatter, Mayara 
Wal, Milene Gil, Semyramys Monastier, 2017. 
Installation at the Diagrama Contracondutas 
exhibition. Photo: Renata Ursaia



522 523 trabalhistas, ofereciam ajuda em casos de exploração e davam o 
telefone do sindicato. Em pouco tempo, vieram as primeiras ligações, 
que levaram às primeiras casas. Os sindicalistas se dividiram em 
duplas, num mutirão que tomou as ruas esburacadas dos bairros ao 
redor do aeroporto.

“A gente não ficava mais aqui no sindicato”, contou o diretor do 
Sindcongru, Marcelo dos Santos. “Vivia na rua. E tinha de andar com 
dinheiro, porque na hora que encontrava os caras, eles estavam sem 
comida, sem nada. Aí tinha que negociar com o dono do barraco onde 
ele estava, porque o barraco era ruim, mas ficar ao relento era pior. Ou 
tinha de colocar no carro e levar para algum hotel da região”.

Aos poucos, conforme conversavam com os operários, Marcelo 
e seus colegas foram entendendo o funcionamento do esquema. Os 
trabalhadores eram aliciados em cidades do Nordeste, a maioria, em 
Petrolândia, em Pernambuco, onde carros de som rodavam a cida-
de oferecendo oportunidades de trabalho em São Paulo. Os que se 
interessavam tinham de pagar de R$ 300,00 a R$ 400,00 para uma 
transportadora, que os despejava direto na obra do aeroporto, como 
detalha o relatório de inspeção, que mais tarde seria elaborado pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego.

A partir daí, cada grupo conta histórias um pouco diferentes, mas, 
no geral, eles faziam um exame médico admissional e eram instruídos 
a esperar que empresa entrasse em contato. Alguns se hospedavam 
em barracos na região; outros se amontoavam em casas arranjadas 
pelos próprios aliciadores.

Como não havia nem trabalho nem salário, muitos pediam comida 
na vizinhança; outros faziam dívida: em apenas um restaurante local, 
as refeições vendidas a esse grupo de trabalhadores de operários 
chegaram a R$ 3 mil.

O armador Lindemberg João da Silva, morador de Petrolândia, 
resumiu sua epopeia no caso. Contou que foi procurado por Luciano, 
um conhecido seu que já trabalhava na OAS. Na ocasião, Luciano 
disse que estava procurando gente para trabalhar numa grande obra 
em São Paulo e que o salário seria de R$ 1.400,00, com direito a vale 
alimentação e hora-extra. A passagem sairia por R$ 450,00 e a hos-
pedagem também ficaria por conta do trabalhador, mas não custaria 
muito, cerca de R$ 50,00 ao mês. Lindemberg aceitou a proposta e,no 
dia 10 de agosto, às dez horas da noite, embarcou num ônibus com 
outros 37 peões.

A viagem foi longa. Os assentos estavam em más condições, o 
banheiro não funcionava e o veículo quebrou cinco vezes. Numa 
delas, um caminhoneiro emparelhou com o ônibus e alertou que o 
motor estava em chamas. Apesar dos contratempos, dois dias depois, 
por volta de uma da manhã, o veículo com o grupo estacionou em 
frente ao escritório da OAS próximo ao Aeroporto de guarulhos. Os 
homens dormiram ali mesmo e, na manhã seguinte, uma parte deles 
fez exames médicos na construtora. Ficaram por ali até o fim do dia, 
quando caminharam 20 minutos até a casa que Luciano havia conse-
guido para eles.
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políticos atenderam aos anseios das massas e congelaram o preço 
do transporte (DUAILIBI; gALLO, 2013). A democracia parecia mais 
consolidada do que nunca.

Aos olhos da comunidade internacional, o Brasil era um país 
em evidência e parecia confortável em sua posição de líder regional. 
Mostrava-se moderno e progressista, com uma presidenta ex-guerri-
lheira sucedendo um operário que, segundo Barak Obama, havia se 
tornado o político mais popular do planeta (BBC, 2009). Como conse-
quência, o país conseguira ingressar no seleto grupo de nações a sediar 
uma Copa de Mundo e uma Olimpíada, num intervalo de dois anos.

O desafio trazido pelos maiores eventos do esporte mundial era 
hercúleo: o cronograma era apertado, e, para cumpri-lo, o país se trans-
formou num grande canteiro de obras. Segundo o tribunal de Contas 
da União (TCU), apenas nas construções relativas à Copa, os gastos 
chegariam a R$ 25 bilhões (BRANDÃO, 2014), em obras que iam muito 
além dos estádios e envolviam um amplo pacote de mobilidade urbana.

No Aeroporto de guarulhos, em São Paulo, um terminal completa-
mente novo era preparado para receber participantes e espectadores 
do maior evento do futebol mundial. Teria 192 mil m2, poderia receber 
até 12 milhões de passageiros por ano, e contaria com tudo que a 
moderna construção civil podia oferecer.

Um sistema de concreto-armado pré-fabricado permitiria que 
as fundações fossem construídas com mais agilidade. A iluminação 
teria ênfase em luz natural e lâmpadas de LED, gerando economia 
aos futuros operadores do empreendimento. Os vidros duplos, com 
películas especiais, aumentariam a eficiência térmica, assim como 
as paredes recheadas com lã de rocha. Elevadores autônomos gera-
riam energia com o próprio movimento, e haveria sistemas de última 
geração para reciclagem de lixo e reúso de água da chuva (LEONE; 
MEIRELLES, 2014). 

Antes de essa modernidade toda entrar em cena, contudo, haveria 
muita lama e muito concreto, haveria muito ferro para se dobrar, e 
haveria trabalhadores humilhados, num sistema de exploração que tei-
ma em não mudar ao longo dos séculos. Em outras palavras, naquele 
mesmo Brasil que, no início de terceiro milênio, caminhava de peito 
aberto rumo ao protagonismo, haveria escravidão.

OS 111 DE PETROLâNDIA

A denúncia de que a OAS, à época uma das maiores empreiteiras do 
país, estava mantendo trabalhadores em situação análoga à escra-
vidão só foi possível por causa de uma malandragem dos líderes do 
Sindcongru – o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e do 
Mobiliário de guarulhos e Arujá-SP. Eles recebiam constantes denún-
cias ligadas à obra do Terminal 3, mas nunca conseguiam acesso ao 
canteiro. A empresa alegava que o sindicato responsável pelo empreen-
dimento era outro, voltado para construções pesadas, e vetava o acesso.

A solução encontrada pelos sindicalistas foi jogar, por cima dos 
tapumes, uma porção de filipetas que falavam sobre os direitos 



524 525 Porque, ainda que tenham ganhado um tanto de visibilidade, os 
111 eram apenas a ponta do iceberg: o pessoal do sindicato conta que, 
algumas semanas depois do acordo, encontrou outra centena de tra-
balhadores da empreiteira Drenarte, alojados no município de Suzano. 
Eles tinham sido retirados às pressas de guarulhos e estavam hos-
pedados num bordel abandonado. “Pegaram aqueles ‘cafofos’ onde 
eram os quartos íntimos, enfiaram uns beliches de madeira ali dentro 
e mandaram o pessoal todo pra lá”, contou Marcelo dos Santos.

Em pouco tempo, os casos de operários que se diziam em situa-
ção análoga à escravidão eram tantos que o Ministério do Trabalho 
não dava mais conta de cuidar de todos. Passou a orientá-los a 
procurar ajuda legal no Sindcongru. Como resultado, o departamento 
jurídico da instituição contabiliza hoje 171 processos contra a OAS, 
todos sob a tutela do advogado Jonadabe Rodrigues Laurindo, um 
homenzarrão negro, alto, cujo terno perfeitamente alinhado destoa da 
roupa simples de seus colegas de sindicato.

Na maioria dos processos que abriu contra a empreiteira, Laurindo 
pediu 50 salários mínimos, valor que, diferentemente do estipulado 
no acordo judicial dos 111, incluía danos morais. O advogado ganhou 
alguns casos, perdeu outros, e, na média das vitórias, garantiu cerca 
de R$ 15 mil a seus clientes. No decorrer das ações, conta que viajou 
várias vezes ao Nordeste, foi à casa dos operários, tomou contato com 
a realidade de seus novos clientes.

“A gente tem que entender que esses trabalhadores são trechei-
ros – eles vão aonde tem obra. De tempos em tempos, saem de casa 
e vão para qualquer lugar do país para realizar um trabalho por seis 
meses, um ano. Depois voltam, ficam algum tempo com a família e 
viajam novamente”, explicou com uma voz pausada que denotava uma 
paciência acima do comum. “São pessoas que fazem o trabalho mais 
de formiga mesmo. Armador, ajudante, o cara que vem para amarrar o 
ferro e ajudar a amarrar o ferro, levar o concreto... A maioria deles faz 
isso. O trabalho mais simples, mais braçal”.

Ainda segundo o advogado, não são incomuns casos de trabalha-
dores resgatados de uma situação humilhante, de escravidão, que são 
mandados de volta para casa e, meses depois, acabam resgatados 
outra vez, em outra obra, numa situação muito semelhante à anterior.

“Muitos não têm opção. É ficar e ver o gado morrer, os filhos 
passarem fome, ou se aventurar em busca de um trabalho... Alguns 
encontram uma boa empresa para trabalhar e conseguem o sustento 
para os seus familiares; outros têm essa infelicidade de cair em traba-
lhos degradantes”, concluiu com alguma resignação na voz.

A TEORIA DA MÁFIA

“Era uma questão de máfia”, me disse o presidente do Sindcongru, 
Edmilson girão da Silva, o índio. “Eles cobravam para colocar currícu-
los no topo da pilha de exame admissional. O trabalhador fazia o exa-
me, mas não trabalhava, dava lugar para outro. Nessa troca, eles fa-
ziam como se fosse um banco de mão de obra”, explicou. “[O dinheiro] 

Trinta e oito homens passariam a viver no imóvel com três quartos 
e apenas um banheiro. Não havia móveis, nem camas ou colchões.  
Os que tinham colchonetes dormiriam neles; os outros se arranjariam 
como fosse possível, em papelões ou em lençóis sobre o piso frio. 
Alguns dias após a chegada, Lindemberg foi informado que a empre-
sa contrataria apenas pedreiros e ajudantes – não havia previsão de 
quando precisariam de armadores.

Sem alternativa, ele continuou na casa. A cada dois dias faltava 
água, o banheiro estava sempre quebrado e um cheiro nauseabun-
do de fossa dominava a casa. Havia pouco ou nada o que comer, até 
Luciano conseguir que a dona de um restaurante fornecesse uma 
única refeição por dia aos homens, em caráter fiado. Lindemberg ficou 
pouco mais de um mês nessa situação, até ser resgatado pelo pessoal 
do sindicato.

Mais ou menos dois meses depois, a OAS e o Ministério do 
Trabalho celebrariam um dos maiores acordos judiciais referentes a 
trabalho escravo da história do Brasil, no qual a construtora concordaria 
em pagar R$ 15 milhões por compensação de danos. Desse dinheiro, 
R$ 7 milhões seriam revertidos a iniciativas que tivessem objetivos 
filantrópicos, culturais, educacionais, científicos ou que ajudassem 
a melhorar as condições de trabalho. O Projeto Contracondutas, da 
Faculdade de Arquitetura Escola da Cidade, recebeu parte dessa verba.

E o restante? Bem, o restante é uma incógnita. A princípio, o 
dinheiro deveria ser usado para pagar indenizações trabalhistas, mas 
uma conta rápida mostra que há um descompasso nos valores.  
O montante a ser recebido por cada um dos 111 resgatados foi de  
R$ 3 mil em média para cada um, o que daria um total de R$ 330 mil. 
Teriam, portanto, sobrado R$ 7,7 milhões nos caixas da OAS para cus-
tear despesas de hospedagem e retorno dos resgatados – soma que 
soa um tanto exagerada.

Por cerca de três meses, procurei o Ministério Público do 
Trabalho do Estado de São Paulo, responsável por supervisionar o 
acordo judicial, chegando a formalizar um pedido oficial via Lei de 
Acesso à Informação. Até o começo de julho, não havia recebido qual-
quer resposta.

FUMAçA NA COLMEIA

Depois que o acordo judicial foi firmado e que a notícia se espalhou 
pelo bairro onde os operários estavam hospedados, houve uma corre-
ria de empresas terceirizadas que trabalhavam junto à OAS para tirar 
trabalhadores de barracos, cortiços e pensões. Afinal, numa obra do 
porte do Aeroporto de guarulhos, só uma parte da mão de obra é de 
fato contratada pela empresa principal.

Outras várias empreiteiras menores entram como intermediárias, 
pulverizando o sistema e dificultando a fiscalização. Pulverizar. Essa 
foi também a estratégia das subcontratadas, depois que o Ministério 
do Trabalho chegou revirando as gavetas do empreendimento – tirar o 
povo de guarulhos e espalhar pela região.
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526 527 deveria prever o os efeitos que a vinda de mão de obra de fora poderia 
causar no ambiente em torno do empreendimento, afirmava que, ao 
longo dos 73 meses que a obra deveria durar, o pico de trabalhadores 
no canteiro seria de cerca de 2 mil homens. O documento citava uma 
suposta “situação de desemprego regional” em guarulhos e recomen-
dava que fossem contratadas pessoas “residentes nos bairros mais 
próximos ao aeroporto”.

Esses números, contudo, são bem diferentes daqueles apresen-
tados no histograma da obra – uma previsão de quantos trabalha-
dores seriam necessários em cada etapa do empreendimento. Ali, a 
empresa afirmou que, nos meses mais intensos, usaria mais de 8 mil 
homens, um número quatro vezes superior ao previsto no Relatório de 
Impacto Ambiental.

“O RIMA era fraudulento”, disse Bignami.“Ele não estudou de 
verdade mercado de trabalho para verificar se existia mão de obra em 
quantidade suficiente para a OAS não precisar recrutar trabalhador 
de fora. E não precisar trazer significa não precisar dar alojamen-
to, não arcar com esses custos. Então, ela fingiu que o mercado de 
trabalho de guarulhos ia dar conta do que ela precisava em qualquer 
situação, quer precisasse de 500 ou de 15 homens”.

Mas por que manter uma centena de homens sem de fato tra-
balhar, como uma quantidade extra de bloco, areia ou pedra brita? 
Para Bignami, era simplesmente uma forma de baratear os custos. 
Segundo ele, numa obra do porte do Terminal 3, é muito difícil se pre-
ver exatamente quantos braços serão necessários em cada etapa. Por 
isso, a empresa “estocava” essa reserva de trabalhadores não remune-
rados. A estratégia, no fim das contas, não foi das melhores, uma vez 
que o acordo judicial custou R$ 15 milhões aos cofres da empreiteira.

O acordo, contudo, foi uma exceção. E se dermos um passo atrás 
e olharmos o quadro como um todo, notaremos que, paradoxalmen-
te, a situação dos 111 só se configurou como trabalho análogo ao de 
escravo porque eles não estavam trabalhando. Por isso, não recebiam 
e, consequentemente, não tinham o que comer. Estavam desespera-
dos, estavam, de fato, morrendo de fome. Por isso por não terem outra 
opção, foram buscar ajuda.

Do contrário, se estivessem dobrando ferro, carregando cimento 
ou batendo pregos dez horas por dia e recebendo seus salários de  
R$ 1.400,00, aos olhos da sociedade estaria tudo nos conformes. 
Mesmo que eles tivessem sido clandestinamente trazidos do Nordeste 
e continuassem empilhados em casas inóspitas, lotadas e imundas. 
Por lei, essas condições os enquadrariam na condição de trabalhado-
res escravos, mesmo que estivessem sendo pagos. Mas isso pouco 
importaria se o dinheiro “pingasse” na conta todo mês. Eles trabalha-
riam, dormiriam, comeriam, tomariam cachaça nos bares da vizinhan-
ça e mandariam algum dinheiro para a família. quando a obra termi-
nasse, uma parte voltaria para as suas cidades ou iria direto para outro 
empreendimento em qualquer canto do país. A outra daria um jeito de 
alugar um barraco, compraria um terreno de invasão e continuaria por 
ali, à espera da próxima obra.

era dividido entre o administrativo e a parte de engenharia, os caras 
que tocavam a obra em si. Ali, estava tudo combinado. Eu não falo que 
o dono da OAS sabia, mas aqueles caras que estavam ligados à obra 
sabiam. Não tinha como esconder”, disse.

índio conta que teve contato direto com essa suposta máfia. Foi 
na época em que as denúncias estavam no auge, com os funcionários 
do sindicato gastando sola de sapato para descobrir um alojamento 
clandestino depois do outro. Era perto da meia-noite e ele se prepa-
rava para dormir quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, um 
dos encarregados da OAS pediu que ele fosse ao escritório da empre-
sa. índio concordou, se vestiu, mas antes de sair achou por bem deixar 
a esposa ciente de seu paradeiro: “Olha, se eu não voltar, se acontecer 
alguma coisa, estou indo para OAS”, teria dito.

O sindicalista contou que quando chegou ao local combinado, por 
volta da uma da manhã, pediram que ele entregasse o celular, depois o 
levaram até uma sala com meia dúzia de executivos. Um dos homens 
teria então perguntado o que ele queria para resolver a situação. índio 
me disse que interpretou a pergunta como uma brecha aberta para 
uma negociação de propina e que tratou de fechá-la no mesmo instan-
te. “Eu quero que os trabalhadores sejam indenizados e que a empresa 
passe a cumprir a lei”, teria respondido, encerrando a conversa.

A TEORIA DO MODus OPeranDi

No caso dos 111 de Petrolândia, vários aspectos se uniram para carac-
terizar o que o Código Penal (BRASIL, Lei nº 2848/40, 1940) entende 
como trabalho análogo ao de escravo. Entre eles, condições degradan-
tes, danos à saúde ou risco de vida, isolamento geográfico e servidão 
por dívida. Por lei, a empresa não poderia sequer trazer trabalhadores 
de fora sem informar o Ministério do Trabalho e, se o fizesse, teria de 
oferecer hospedagem e alimentação. O fato de que os operários não 
chegaram, em nenhum momento, a trabalhar, não exime a empresa 
de culpa. “Se eles não estavam efetivamente trabalhando, isso é um 
problema da empresa, não dos trabalhadores”, disse o auditor fiscal 
do trabalho Renato Bignami, responsável por acolher a denúncia do 
Sindcongru. Ele me recebeu no escritório da Superintendência Regional 
do Trabalho, no centro de São Paulo, uma típica repartição pública, com 
mesas de fórmica lascada, cadeiras mancas, computadores da década 
passada e pastas de processo empilhadas em todos os cantos.

Bignami não encampa a teoria do Sindcongru, de que o aliciamento 
de trabalhadores no caso da OAS era fruto de um esquema criminoso, 
organizado pelos tocadores da obra. “Um mês antes de esse pessoal 
chegar, a empresa estava desesperada por trabalhadores, colocando 
anúncio nos jornais da região. Por isso, tudo leva a crer que a OAS sabia 
que tinha um preposto dela aliciando e puxando turma”, disse. “A gente 
não conseguiu descobrir se isso era feito com ou sem o conhecimento 
das instâncias superiores, mas imaginamos que todos sabiam.”

O principal indício a apontar nessa direção é o Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA) apresentado pela OAS. O estudo, que 
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528 529 ter clareza, portanto, quanto à necessidade de seguir um caminho, 
uma necessidade urgente, que os faz parecer importantes.

A cerca de 500 metros do moderno Terminal 3, na viela estreita de 
terra esburacada que recebe o nome de rua Nossa Senhora Aparecida, 
ninguém parece ter pressa. Essa parte do bairro Vila das Malvinas é 
um grande aterro sobre um charco pontuado de pequenas lagoas onde, 
nos idos de 1980, o povo costumava pescar para comer. A outra porção 
do bairro, ao norte, antigamente era mais elevada, mas boa parte da 
terra que ficava ali foi retirada e usada para aterrar o pântano sobre o 
qual se assentou o maior aeroporto da América Latina.

quem caminha pelas ruelas estreitas da comunidade, contu-
do, não nota diferença. Há certa uniformidade nas casas, apesar de 
nenhuma ser igual à outra. Todas coladas num grande muro incidental, 
elas são iguais no improviso, na falta de revestimento nas paredes, 
na criatividade que transforma pedaços de geladeira, placas de rua, 
restos de automóveis em paredes, portões, telhados.

Parecem estar em mutação constante, sempre em construção, 
algo que soa natural numa comunidade repleta de pedreiros, car-
pinteiros e mestres de obra. De uma semana para a outra, surge um 
segundo andar para acomodar a filha que casou, um puxadinho para 
abrigar uma venda, um cercado nos fundos para guardar os cavalos 

– sim, há cavalos por ali, cinco ou seis, e um grupo de amigos que cos-
tuma sair nas noites de lua cheia para cavalgadas regadas a cerveja e 
cachaça que vão até o dia seguinte.

O aeroporto está sempre presente na Vila das Malvinas. 
Curiosamente, por conta da orientação das rotas aéreas, não há baru-
lho de aeronaves por ali. Mas todo mundo que vive no bairro trabalha, 
trabalhou ou tem algum parente que trabalha na limpeza, na seguran-
ça, na manutenção dos terminais. A modernidade da aviação, entre-
tanto, ainda que sempre à espreita, não contaminou a comunidade. 
Nem a pressa.

No meio da tarde de uma quarta-feira, as pessoas caminham 
devagar ou apenas se deixam ficar em algum canto, sentadas, jogan-
do conversa fora e bebendo. O álcool marca presença na comunidade, 
cerveja ou cachaça. A cada cem ou duzentos metros há uma venda, às 
vezes uma mesa de sinuca, cadeiras encardidas e homens bebendo, à 
espera do próximo trabalho. Muitos são idosos, aposentados, mas há 
também homens jovens, desempregados, muitos deles trabalhado-
res da construção que viram as obras do entorno minguarem após o 
advento da operação Lava Jato.

“Depois desses roubos que teve aí, tá tudo parado”, me disse o 
ajudante de obras Adriano Viana, de 40 anos. “Daqueles tempos pra 
cá cancelaram tudo, não tem obra nenhuma”. Antes empregado da 
OAS, ele está há um ano e meio sem emprego e vive da ajuda da mãe, 
aposentada, numa casa de um cômodo que construiu em 2013.

Na época, após sete anos de carteira assinada, sem imaginar que 
não voltaria a conseguir trabalho, o ajudante de obra pediu para ser 
mandando embora para, com o dinheiro da rescisão, comprar a casa 
própria. Usou R$ 6 mil na terra, mais R$ 4 mil para construir. Adriano 

Isso, de fato, aconteceu com a maior parte dos trabalhadores do 
Terminal 3, como evidenciam números compilados pelo Ministério do 
Trabalho, após a denúncia do sindicato. Os auditores do órgão exami-
naram a condição de todos os trabalhadores que exerciam as mesmas 
funções dos 111 de Petrolândia: armadores, pedreiros e carpinteiros. 
Eram, ao todo, 4.652 pessoas. Dessas, 2.534 (o equivalente a 54%) 
declararam morar fora da região metropolitana de São Paulo. Tratava- 

-se, portanto, de trabalhadores migrantes. Mas nenhum deles ficou 
alojado em instalações da OAS, como determina a lei.

Ainda segundo o auditor do Ministério do Trabalho, mais do que 
um caso isolado, esse é o modus operandi de todo o setor da cons-
trução civil, o qual ajuda a moldar a cara das grandes cidades e, em 
última instância, do país. Por conta dele, é raro encontrar alguma 
grande obra que não tenha terminado cercada por uma favela. “As em-
presas só reconhecem que têm de fazer alojamento se estiverem em 
algum local muito ermo, se forem fazer uma hidrelétrica no meio da 
Amazônia. Aí precisam fazer um alojamento, porque não vai favelizar 
a selva. Mas quando está na cidade, vira favela”, disse.

A VILA DAS MALVINAS

Homens de terno digitam em seus celulares espertíssimos enquanto 
caminham apressados sem levantar os olhos da tela, como se fossem 
uma nova espécie humana, dotada de um misterioso radar biológico. 
Portas abrem e fecham automaticamente para que eles passem e 
sigam adiante. Vozes aveludadas despejam números pelos alto-falan-
tes onipresentes. Aeromoças de saias justas, saltos altos e cabelos 
moldados em estáticos coques de baquelite avançam num andar de 
ritmo próprio: acelerado, elegante, perfeitamente sincronizado com os 
mecanismos de rolagem das rodinhas que sustentam suas pequenas 
maletas pretas. Tudo se move no saguão do Aeroporto de guarulhos  

– e também além dele, na pista.
Após planarem elegantemente por milhares de milhas, sobre 

oceanos e planícies, máquinas voadoras de 200 toneladas se chocam 
contra o solo a 300 km por hora, depois trafegam preguiçosamen-
te, feito mamutes pós-modernos. quando finalmente param, são 
imediatamente conectadas não só a outras máquinas – caminhões 
de reabastecimento, esteiras para descarregamento de bagagens, 
guindastes para retirada do lixo e do esgoto –, mas também a todo o 
complexo do aeroporto, por meio de pontes pênseis metálicas pelas 
quais todo ano, apenas em guarulhos, desembarcam 36 milhões de 
passageiros, quase todos já de olho em seus celulares, sempre com 
pressa de chegar a algum lugar (AVIAçÃO BRASIL, 2017).

Estes são seres humanos que voam, e humanos que voam pare-
cem mais importantes do que aqueles que se deixam ficar com os pés 
monotonamente plantados na terra. Sempre foi assim. Antes, pelo 
desafio, pelo perigo, pelo mistério de desafiar a gravidade; agora não 
há mais perigo ou mistério, mas sentido e urgência. Os homens que 
voam estão sempre vindo de um lugar e indo para outro, e costumam 
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531530 2. OS CONSTRUTORES

A OAS foi criada na década de 1970, na Bahia, e um de seus sócios, 
César de Araújo Matta Pires, era genro do político mais poderoso 
do Estado, cujo nome talvez esteja tão arraigado no folclore regional 
quanto o acarajé ou o Pelourinho: Antonio Carlos Magalhães.

Recém-fundada, a empresa já começou a abocanhar um belo filão 
das obras públicas baianas o que, somado à relação de parentesco 
entre o construtor e o coronel, gerou uma brincadeira sobre o nome 
da construtora: as letras OAS, que supostamente fariam referência 
às iniciais dos nomes dos sócios, seriam, na verdade, uma abreviação 
de “Obras Arranjadas pelo Sogro”. A anedota está no livro estranhas 
catedrais, vencedor do prêmio Jabuti de 2015 na categoria “Economia 
e Administração”.

Na obra, originalmente uma tese de doutorado defendida na 
Universidade Federal Fluminense, o historiador carioca Pedro 
Henrique Pedreira Campos investigou a relação promíscua das gran-
des empreiteiras com o poder público, especialmente durante o regi-
me militar. Para isso, ele refez todo o histórico do setor, desde a época 
em que a indústria nacional inexistia e empresas estrangeiras mono-
polizavam o mercado. Como Campos mostrou no livro, isso perdurou 
até início do século passado, época em que as maiores obras nacio-
nais se concentravam na expansão de ferrovias e costumavam ser 
tocadas por empresas terceirizadas, contratadas pelos prestadores de 
serviço (CAMPOS, 2014). Uma empresa britânica de energia elétrica 
contratava uma construtora conterrânea para fincar postes e esticar 
fios, por exemplo. Foi só a partir da década de 1920 que o governo 
passou a interferir mais intensamente no setor, criando empresas para 
gerir obras e assumindo o comando de empreendimentos.

Ao mesmo tempo, alguns engenheiros, que haviam atuado em em-
preiteiras estrangeiras, criaram as primeiras firmas nacionais. Muitos 
deles operavam num sistema misto: compravam uma área, levavam 
infraestrutura até ela, depois criavam bairros habitacionais, vendiam 
terrenos e lucravam duplamente. Um exemplo desse sistema foi a em-
presa do Barão de Ipanema, que levou infraestrutura e depois loteou e 
batizou o famoso bairro carioca.

Esse modelo, com o Estado à frente dos empreendimentos, se 
consolidou no governo de Juscelino Kubitschek e, aos poucos, os 
governos (União, Estado e municípios) se tornaram os únicos contra-
tantes das obras públicas, o que criou uma condição de dependência e 
promiscuidade entre políticos e empresários. A partir daí, eles sempre 
estiveram juntos, uns moldando os outros, numa amálgama de inte-
resses que ajudaria a formar o Brasil da Lava Jato.

Ao final do período JK, as empreiteiras haviam se tornando empre-
sas nacionais, e o setor se consolidara como um dos mais poderosos 
da indústria brasileira. Veio então a ditadura militar, e a vida se tornou 
ainda mais doce para nossos construtores: os laços com o Estado se 
estreitaram. Os empreiteiros ocuparam cargos no governo e chega-
ram, inclusive, a ajudar na repressão a opositores do regime. O maior 

tomás 
Chiaverini, 
num bairro 
formado 
em boa 
medida por 
operários da 
construção, 
casas estão 
em reforma 
constante, e 
nunca parecem 
finalizadas.

Tomás 
Chiaverini, 
in a neigh-
borhood main-
ly made up by 
construction 
laborers, 
these houses 
are always 
being worked 
on, and 
never seem 
finished.

é da cidade de Sousa, na Paraíba, e desde que chegou a guarulhos, 
mais de 20 anos atrás, fez de tudo no aeroporto: limpou banheiro, 

reparou fiação e até encerou e lustrou a fusela-
gem de aviões. Só voar é que nunca voou. “Tenho 
um medo da porra de altura”, confessou com um 
sorriso envergonhado.

“Peão de obra é isso”, disse o pedreiro apo-
sentado Dogival Pedro dos Santos, de 59 anos. 
“quando tá com um tempozinho de trabalho, você 
quer o dinheiro. Aí você pede pro encarregado: 
‘me manda embora que eu tô precisando de um 
dinheiro’. Aí você recebe um dinheiro, passa um 
mês, dois, em casa, comendo e bebendo o dinhei-
ro que recebeu. Depois, volta pra trabalhar. Se 
conseguir, né? Porque agora tá mais difícil”.

Dogival saiu de Santana do Ipanema, nas 
Alagoas, aos 19 anos. “Deu vontade de conhecer 
o mundo, ser trecheiro”, explicou. Nessas andan-
ças, trabalhou em uma porção de obras até que, 
em meados da década de 1980, foi contratado 

para ajudar a erguer o aeroporto. Foi também um dos primeiros a 
morar na Vila das Malvinas, à época só uma porção de terra que al-
guém, de olho na expansão dos bairrismos locais – impulsionada pela 
construção da rodovia Ayrton Senna (então Trabalhadores) e do novo 
aeroporto – resolveu tomar posse e vender. “Os caras cercavam e ou 
você pagava ou você não tinha nada”, explicou. 

Em 2005, Dogival sofreu um acidente que forçaria sua aposen-
tadoria. Ele tirou a jaqueta de couro, arregaçou a manga da camisa 
xadrez e mostrou uma canaleta funda que subia pelo braço esquerdo. 
Depois arregaçou um pouco mais a manga para deixar à mostra o 
músculo do bíceps que, apesar de firme e definido, tinha só metade do 
tamanho normal, como se alguém tivesse arrancado uma parte fora. 
“Foi em Itatiba, numa obra pra Sabesp”, explicou. “A gente tava des-
manchando um andaime, seis metros de altura, e uma tábua correu. Ia 
cair bem na cabeça do cara e era dessas tábuas pesadas, ia torar ele 
no meio. Eu segurei e segurei, amarrado com uma corda aqui na cintu-
ra, que não tinha nem cinto de segurança, e ouvi meu braço estralan-
do, e na mesma hora já começou a ficar vermelho. Rompeu, estralou o 
nervo, os tendão, os músculo tudo... E foi isso... Para não deixar matar 
o cara, eu segurei... Aí alguém gritou, ele saiu correndo rápido, e eu 
soltei a tábua”, contou. “Depois fui direto pro hospital. Hoje só durmo 
cheio de remédio para dor”.

Sem alternativa, Dogival deixou de trabalhar na construção civil e 
hoje vive do que lhe rende a vendinha na garagem da casa que com-
prou há 28 anos. O pedreiro aposentado não chegou a tomar conheci-
mento, mas, em 2013, ali ao lado, no número 70 da rua Nossa Senhora 
Aparecida, um grupo de migrantes de Petrolândia havia passado 
semanas de desassossego à espera de um emprego inexistente, pro-
metido por uma das maiores empresas do país – a empreiteira OAS. 
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532 533 a melhor maneira de integrar o país e os automóveis uma forma de 
transporte inegavelmente superior a todas as outras. Por mais surreal 
que possa parecer hoje, a construção de estradas foi central até no 
desenvolvimento da região amazônica, vista como o deserto verde a 
ser colonizado, uma fonte inexplorada de recursos valiosos e necessá-
rios ao desenvolvimento do país.

A ideia parecia agradar a todos: as mineradoras teriam uma forma 
de escoar a produção; os agricultores poderiam expandir as fronteiras 
para o norte; os militares garantiriam a defesa e a integridade da pá-
tria, ocupando áreas de fronteira, e as empreiteiras, claro, estariam à 
frente do processo, abrindo rios de asfalto e pedra brita na mata inós-
pita. A Transamazônica é o exemplo clássico desse modo de pensar. 
As obras começaram sem que um trajeto específico fosse planejado 
e foram dividas em lotes de 300 km, cada um entregue a uma empre-
sa. Sem condições de levar pessoal e equipamento, as empreiteiras 
tinham de abrir pistas de pouso ao lado dos canteiros. Máquinas da 
Caterpillar eram trazidas dos Estados Unidos em barcaças usadas no 
desembarque de tropas na Normandia, no dia D.

Apesar de todos os desafios, um primeiro segmento da estrada foi 
inaugurado em 1972, com direito a solenidade transmitida pela televi-
são em todo o Brasil. Um ano depois, já havia trechos intransitáveis.  
A estrada nunca chegaria a funcionar em toda a sua extensão e 
cidades de nomes como “Brasil Novo” e “Medicelândia”, acabariam 
tomadas pela vegetação que, ao menos nesse caso, saiu vitoriosa.

Na visão de mundo dos empreiteiros, além da contribuição à 
economia, suas obras também traziam importantes avanços so-
ciais. Afinal, eles eram os responsáveis por levar habitação popular 
e saneamento às regiões mais carentes do país, num processo que 
também gerava emprego e colaborava para uma sociedade mais está-
vel. Havia algo de civilizatório e missionário no universo das grandes 
obras, como evidencia uma declaração do presidente do Sindicato da 
Construção Pesada do Estado de Minas gerais (Sicepot): “Sempre 
a primeira a enfrentar um ambiente hostil em certas áreas do nosso 
território, a indústria da construção pesada – antes mesmo de iniciar 
a obra – cria oportunidades de trabalho e introduz novos padrões de 
alimentação, higiene, saúde e educação, além de técnicas que benefi-
ciam a comunidade local” (CAMPOS, 2014).

Por fim, na narrativa que criaram para si, os empresários eram 
frequentemente injustiçados. Seu trabalho não era reconhecido e suas 
atividades eram mal vistas pela imprensa e pela população em geral. 
“Balançamos ao sabor dos ventos políticos; mendigamos o que nos é 
devido, mofamos nas antessalas de espera; não pagamos só quando 
não recebemos; e, às vezes, realizamos o milagre de pagar sem receber. 
O pior de tudo é que jamais vimos um de nós concordatário, ressurgir 
rico”, afirmou o presidente da Associação Paulista de Empreiteiros de 
Obras Públicas (Apeop). A última parte da afirmação, claro, não tem 
qualquer respaldo na realidade. Ao final da ditadura, as empreiteiras 
brasileiras haviam passado de empresas nacionais a líderes de conglo-
merados econômicos, com atuação em vários países do mundo.

exemplo disso é a Operação Bandeirantes (Oban), uma mistura de 
delegacia com câmara de tortura, operada em parceria entre exér-
cito, polícia e sociedade civil, financiada por contribuições privadas, 
incluindo empreiteiras, como a Camargo Corrêa. “Apesar da hetero-
geneidade desse grupo de empresários, pode-se dizer que a maioria 
deles aderiu ao regime, assumiu a ditadura, a aplaudiu e, ao mesmo 
tempo, a sustentou”, escreveu Campos.

Os generais retribuíram generosamente. No governo Costa e Silva 
(1967 a 1969), o lema era “Construir é integrar”, e, na década seguinte, 
o chamado “milagre econômico” foi ancorado, sobretudo, em investi-
mentos estatais em obras. A indústria da construção cresceu sem pa-
rar e ganhou peso expressivo no PIB, chegando a uma média de 5,7% 
no começo dos anos 1980. O ritmo dos canteiros era tão intenso que 
houve escassez na produção de cimento, aço e asfalto, gerando uma 
crise no setor. Enquanto o Sindicato da Indústria do Cimento dizia que 
a produção daria conta da demanda, empreiteiras acusavam a entida-
de de falsear números. A insuficiência de recursos era compreensível, 
afinal, apenas obras da hidrelétrica de Itaipu chegaram a consumir 
10% da produção nacional de cimento.

Como mostra estranhas catedrais, o caráter ditatorial, de imprensa 
amordaçada, com participação popular cerceada, foi benéfico para 
os empresários das grandes obras. Permitiu que, longe dos olhos da 
sociedade, eles tivessem mais acesso ao poder, interferindo direta-
mente em políticas públicas, tocando empreitadas com voracidade, 
sem muitas preocupações além dos lucros. “Não à toa, o governo mais 
elogiado pelos empreiteiros foi justamente o mais autoritário, o do ge-
neral Emílio garrastazu Médici, sendo o que mais reprimiu e torturou”, 
escreveu o historiador (CAMPOS, 2014).

CABEçAS DE CIMENTO

Na ditadura, o modo de pensar dos empreiteiros ajudava a ditar os 
rumos da política e a moldara nação à sua imagem e semelhança, se-
guindo os desígnios de uma ideologia que tinha contornos muito bem 
delineados. Como não podia deixar de ser, tratava-se de uma menta-
lidade que mantinha os pés fincados nas faculdades de engenharia, 
onde a maior parte dos líderes do setor havia se formado. 

No cerne desse modo de pensar estava o desenvolvimento centrado 
na implementação de uma ampla rede de infraestrutura, supostamen-
te indispensável para o crescimento econômico. Os recursos para os 
grandes projetos deveriam vir dos cofres públicos e o orçamento do país 
devia ser focado em investimento. Medidas de austeridade, que hoje 
dominam a pauta da economia nacional, eram desprezadas, e preocupa-
ções com inflação ou estabilidade monetária soavam como problemas 
menores frente à estagnação e ao desemprego que, na visão desse gru-
po, certamente surgiriam se o ímpeto desenvolvimentista fosse refreado.

Nesse grande canteiro de obras que, aos olhos dos empreiteiros, 
deveria ser o país, havia uma predileção toda especial pelas estradas, 
talvez equiparadas apenas ao amor às barragens. As rodovias eram 
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534 535 “inquietações referentes à atuação das empreiteiras no governo Lula”. 
Ou seja, ele pesquisou e refletiu bastante sobre as diversas fases do 
sistema, e sobre como chegamos ao momento atual. “A impressão 
que tenho é de que, pelo menos até a Lava Jato, essas empresas 
usavam mecanismo e estratégias de atuar nos nichos de poder: par-
lamento, imprensa, partidos políticos etc. Assim, conseguiram manter 
a influência, a proeminência e a projeção de que dispunham sobre 
Petrobras, estatais, agências de controle” (CAMPOS, 2017).

Nesse processo, meteram-se em campanhas políticas, fizeram 
lobby por emendas parlamentares e reformas de leis, e gritaram na 
imprensa sobre a necessidade de obras. Num período em que diversas 
ideologias políticas se sucederam no poder, apegaram-se ao fisiolo-
gismo, grudaram nos governantes e continuaram a submeter a política 
nacional às suas necessidades econômicas. “Saúde, educação, salário 
de professor de médico... Tudo isso se torna secundário diante de 
obras inadiáveis que devem ser feitas o quanto antes. Eles [os emprei-
teiros] definem prioridades da agenda pública, eles definem priorida-
des de empreendimentos e de políticas estatais. Essa é a forma como 
esses empresários se colocam, criando consenso de que há interesses 
gerais e demandas públicas em torno de projetos dos quais eles sãos 
os principais beneficiários”, afirmou o autor (CAMPOS, 2017).

Essa capacidade de ditar os rumos do país não parece ter arrefeci-
do nem mesmo quando um governo que se dizia de esquerda chegou 
ao poder. Um bom exemplo disso foi o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), lançado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, em 2007. O plano soava como o remédio necessário para a tão 
esperada realização do sonho de um Brasil grande, mas parecia com 
algo do passado, ecoando os 50 anos em 5 de JK (SILVA, s./d.), pro-
pondo investimentos pesados em infraestrutura, grandes obras para 
gerar emprego ou, em outras palavras, a ideologia dos empreiteiros 
repaginada e vendida como uma solução para a esquerda.

A arquiteta e pesquisadora da Faculdade de Arquitetura da USP 
Karina Oliveira Leitão se debruçou sobre esse assunto em sua tese 
de doutorado, na qual estudou os impactos do PAC em seu estado 
natal, o Pará (LEITÃO, 2009). No trabalho, ela mostrou que o desen-
volvimento proposto pelo programa, ao obedecer a interesses capita-
listas nacionais e internacionais, relevou as diferentes necessidades 
regionais, homogeneizou o desenvolvimento e criou uma série de 
problemas em um país de dimensões continentais, com necessida-
des diversas e específicas. “O plano de investimento do PAC para o 
estado não só sintetiza a maneira como o território paraense é visto 
no programa, bem como revela serem as empresas transnacionais, 
aliadas ao capital nacional, os verdadeiros beneficiários dos investi-
mentos públicos do governo e do setor de infraestrutura na região”, 
escreve Karina (ibid., p. 267). “Cabe questionar se é pertinente 
assumir essa relevante opção política, adotada à revelia de qualquer 
tipo de debate nacional, em nome de um crescimento econômico que 
não necessariamente incorpora os excluídos do sistema e de uma 
estratégia de desenvolvimento territorial que, em última instância, 

O REI ESTÁ MORTO, VIVA O REI!

Durante a posse de um governador paulista, em algum salão do 
Palácio dos Bandeirantes, um administrador público teria se aproxi-
mado de Sebastião Camargo, dono da Camargo Corrêa. “Olá Senhor 
Sebastião, o senhor também por aqui?”, teria dito o sujeito, cujo nome 
e cargo se perderam na história. Ao que o empresário haveria retruca-
do: “Eu... eu estou sempre aqui... os senhores é que mudam”.

A anedota pode até não ser real, mas certamente reflete a realida-
de. Entre o final da década de 1970 e meados de 1980, a democracia 
foi lentamente se insinuando na política brasileira. quando ela final-
mente chegou lá, tímida e vacilante, os velhos empreiteiros de sempre 
já estavam à espera, nublando o futuro do país com a fumaça de seus 
charutos, os pés confortavelmente cruzados sobre a mesa de centro 
dos rumos da nação. Esse espaço paraa continuidade no poder havia 
sido conquistado durante a metade final da ditadura, com uma atua-
ção cada vez mais próxima junto a parlamentares. Os laços de ami-
zade e os favorecimentos, antes focados no executivo e nos políticos 
da Arena (partido da situação durante a ditadura), se estenderam ao 
PMDB (sim, eles também já estavam lá), depois PTB e PDT. Políticos 
passaram a ser convidados a dar palestras e engenheiros passaram 
a ter cargos de destaque no governo. Logo surgiria uma “bancada da 
infraestrutura”, composta por parlamentares que focavam suas ati-
vidades na fiscalização de obras e tinham as campanhas financiadas 
por empreiteiras.

A promiscuidade com a política ao longo dos anos de chumbo fez 
com que o poder se concentrasse: um número reduzido de padrinhos 
poderosos acolhia um número reduzido de empresas. E quando o país 
caminhava para a democratização, o setor era dominado por quatro 
gigantes: Camargo Corrêa, Andrade gutierrez, Norberto Odebrecht 
e Mendes Júnior. Ao final da ditadura, elas tinham quase o mesmo 
patrimônio das quatro maiores montadoras de veículos do Brasil – 
Volks, gM, Ford e Fiat. “Essas quatro macroempresas se postulavam, 
com seu porte, a desenvolver atividades internacionais e deter amplo 
protagonismo no processo de transição política, além de realizar, mais 
intensamente que outras, um processo de ramificação de suas ativida-
des”, escreve Pedreira Campos (2014). A Camargo Correa, por exem-
plo, era dona de marcas de calçados (Havaianas), alimentos (Supergel), 
roupas (Santista Têxtil) entre várias outras.

Reinando praticamente absolutas, as quatro megacorporações 
souberam realizar a transição para o regime democrático sem sobres-
saltos, e mantiveram intacto o poder que tinham junto ao Estado. A 
diferença básica é que essa atuação se tornou muito mais descentrali-
zada e complexa. Se, no tempo dos generais, bastava ter proximidade 
com alguns cargos-chave do poder executivo, na cacofonia da demo-
cracia, a influência teve de se fragmentar.

Numa tarde de abril, conversei com o autor de estranhas cate-
drais. Falando por telefone, do Rio de Janeiro, ele explicou que,apesar 
de ter se dedicado ao período ditatorial, a ideia do livro surgira de 
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536 537 como lembrou Freitas, era “seco, direto, sem adjetivo ou qualquer 
consideração”. Feito para enfrentar o crivo de provável processo: “Foi 
fraudulenta e determinada por corrupção a concorrência pública, 
cujos resultados o governo divulgou ontem à noite, para a construção 
da ferrovia Maranhão-Brasília (ou Norte-Sul): a Folha publicou os 18 
vencedores, disfarçadamente, há cinco dias, antes mesmo de serem 
abertos pela estatal Valec e pelo Ministério dos Transportes, os enve-
lopes com as propostas concorrentes” (FREITAS, 1987).

Freitas de fato acabou sendo alvo de inquéritos que não levaram 
a nada. Os concursos fraudulentos foram cancelados, e a obra conti-
nuou como se nada de anormal houvesse acontecido. E talvez, no fim, 
fosse isso mesmo. Talvez nada de anormal houvesse acontecido, a não 
ser a intromissão de um repórter impertinente – afinal, desvios, mutre-
tas, favorecimentos e enriquecimentos ilícitos parecem ser indissociá-
veis das grandes obras nacionais. “É incalculável a riqueza que, nessas 
três décadas, a educação, a saúde, a moradia, a segurança perderam 
para a corrupção movida por empreiteiras e similares”, refletiu Janio 
de Freitas no artigo em que relembrou a reportagem. “Mas é verdade 
o que Emilio Odebrecht há pouco disse por escrito: ‘Tudo isso aconte-
cia nas barbas das elites, políticos, empresários, imprensa, entidades 
representativas’” (FREITAS, 2017). Desde que foi iniciada até os dias 
de hoje, a ferrovia Norte-Sul já consumiu R$ 28 bilhões de reais e teve 
menos da metade do trajeto finalizado (ibid.).

OS ESCOLHIDOS

Ninguém tem dúvida de que grandes obras sejam necessárias, ainda 
mais num país em desenvolvimento, onde 40% da população ain-
da não tem acesso a itens primordiais, como saneamento básico 
(AMORA, 2016). Diante disso, como o governo é incapaz de efetuar 
todos os tipos de serviços e de produzir tudo o que se necessita para 
os mais diversos empreendimentos, faz sentindo que ele compre 
esses bens e contrate pessoas que saibam construir pontes, erguer 
postes, instalar redes de esgoto. Para isso, quantias assombrosas de 
dinheiro público, proveniente do imposto pago por todos os cidadãos 
do país, têm de ser movidas dos cofres da nação para bolsos particu-
lares. Para que esse delicado fluxo de dinheiro da esfera pública para 
a privada ocorra sem grandes aberrações, há uma série de mecanis-
mos que regulamentam as compras governamentais, com destaque 
para as licitações.

Apesar de sua importância, elas só ganharam uma legislação 
específica em 1986, e apenas dez anos depois, com promulgação da 
lei 8.666 (BRASIL, Lei nº 8.666, 1993), as coisas assumiram mais ou 
menos o contorno que têm hoje (MARqUES, 2003). De forma genéri-
ca, a lei tem o objetivo de garantir que nenhuma empresa será favo-
recida em detrimento de outra e, consequentemente, que o serviço 
em questão será feito da maneira mais barata, com melhor qualidade, 
no menor tempo. De garantir, em suma, que o dinheiro do contri-
buinte será gasto da melhor forma possível. Para isso, as empresas 

favorece ganhos privados, socializa custos socioespaciais e impactos 
ambientais” (ibid., p. 268).

Uma das obras que recebeu críticas de Karina Leitão foi a Ferrovia 
Norte Sul, que terá quase 5 mil Km de extensão e ligará o Paraná ao 
Pará. Para a pesquisadora, a obra atende a interesses de empresas 
exportadoras de grãos e de mineradoras, e evidencia como o Pará é 
visto pelos que planejam o desenvolvimento do país: um espaço para 
expansão de fronteiras, uma fonte de recursos aparentemente ines-
gotáveis a serem explorados pelos agentes do capital. Para Leitão, 
a ferrovia – e as obras de seu entorno– reproduz modelos de ação 
predatória, cria ilhas de desenvolvimento, com melhorias que não se 
espalham pela região e, ao mesmo tempo, trazem impactos negativos 
ao ambiente.

A ferrovia Norte-Sul é um excelente exemplo da atuação das 
empreiteiras no país. Não apenas pelas críticas como as que Karina 
Leitão desfiou em sua tese, mas também porque, três décadas atrás, 
essa mesma obra foi indiretamente responsável por expor, de ma-
neira até então inédita, as entranhas de um dos maiores problemas 
para o funcionamento da democracia: a forma como as licitações 
ocorrem no país.

TRêS DÉCADAS DE CONCHAVOS

Pouco mais de 30 anos atrás, o telefone do então repórter da Folha de 
s. Paulo Janio de Freitas tocou mais cedo do que de costume. Era nin-
guém menos do que o ex-ministro da economia, outrora responsável 
pelo famigerado Milagre Econômico: “Janio, é Delfim Netto. Você não 
imagina a tempestade que está aqui em Brasília”. Freitas não enten-
deu de pronto, e Delfim foi adiante. “É uma chuva de telefonemas com 
a tua reportagem na Folha”.

O economista se referia à matéria vencedora do Prêmio Esso, que 
até os dias de hoje é assunto obrigatório nos cursos de comunicação, 
exemplo duradouro de bom jornalismo. No dia 13 de maio de 2017, por 
ocasião do aniversário da publicação, Freitas escreveu sobre os bas-
tidores da história e contou o que lhe chamara atenção para o caso: a 
obra da ferrovia norte-sul era gigantesca, tinha um custo inicial de  
R$ 2 bilhões, mas ninguém falava no assunto e nem o governo alar-
deava a façanha, como se quisesse que a coisa acontecesse sem o 
conhecimento da população em geral (FREITAS, 2017). Com a pulga 
atrás da orelha, o repórter passou a escarafunchar os meandros da 
obra e, por meio de um informante, conseguiu ter acesso às empresas 
vencedoras das licitações de 18 trechos antes que os concursos para 
decidir quem levaria as obras ocorressem.

Era um furo de reportagem, mas havia um problema. Se publicas-
se o material que tinha, corruptos e corruptores poderiam simples-
mente cancelar o trato. A solução, encontrada por Freitas, mais do que 
o escândalo em si, fez o caso entrar para os anais do jornalismo: ele 
publicou um anúncio cifrado nos classificados do próprio jornal, no 
qual adiantou os vencedores da licitação. O texto revelando a mutreta, 
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538 539 que sua aprovação ou rejeição perde um tanto de importância se nada 
se alterar no universo de desvios e ilicitudes que, nos últimos três 
anos, tem sido revelado pela operação Lava Jato.

O CLUBE

José Aldemario Pinheiro Filho, mais conhecido como Leo Pinheiro, 
é um homem parcialmente calvo, de barba grisalha e, no vídeo em 
questão, vestiacamisa azul-claro, colete de lã cinza, e paletó preto. 
No momento em que o juiz federal Sergio Moro, da força tarefa da 
Lava Jato em Curitiba, começou o interrogatório sobre supostos pre-
sentes dados pela OAS ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a 
boca de Leo Pinheiro faz um arco para baixo, qual um emoticom triste 
em uma mensagem instantânea.

quando chegou a hora de responder, o executivo mostrou certa 
humildade, postura diversa da que se esperaria de homens poderosos 
como ele que, de 1997 a 2014, foi presidente da empreiteira OAS e 
de duas holdings do grupo. Durante as quase três horas que durou o 
depoimento, não foram poucas as ocasiões em que ele pareceu querer 
oferecer respostas que de fato não possuía.

Leo Pinheiro cumpriu três dos 26 anos de prisão a que foi conde-
nado, em segunda instância, por ter atuado de maneira ilícita em uma 
série de contratos da empreiteira que comandava com a Petrobrás. 
Desde que foi preso, o empresário vem negociando uma delação 
premiada – mecanismo pelo qual condenados têm a pena reduzida ou 
extinta por colaborar com a Justiça –, mas o processo sofreu diversos 
avanços e retrocessos ao longo do tempo e, no momento do depoi-
mento, não havia nada acertado em definitivo. O empresário, portanto, 
estaria ali apenas por sua vontade de esclarecer as coisas, de passar a 
panos limpos a história recente da empresa, que se agigantou sob sua 
gestão. Estava ali, em suma, para fazer o bem.

O vídeo, a exemplo dos demais depoimentos da Lava Jato, é enfado-
nho e avança a conta-gotas, o tempo inteiro interrompido por questões 
burocráticas. A maioria das perguntas feitas pelo Juiz Sergio Moro tinha 
a ver com um apartamento triplex no guarujá que a OAS supostamente 
teria dado a Lula, mas a importância do imóvel parecia se apequenar 
quando o empreiteiro falava do nosso assunto em questão: licitações.

A história que Pinheiro contou a Moro remontava aos meados da 
década passada, entre 2003 e 2006. À época, ele estava inquieto e 
procurava políticos de sua confiança que o ajudassem a transpor um 
muro invisível, erguido diante da estrada rumo a um futuro faraônico 
que a OAS imaginara para si, pois, apesar do tamanho, da experiên-
cia, do histórico de atuação em grandes obras, e da proximidade com 
o poder político nacional desde o berço, a empresa não conseguia 
amealhar grandes contratos com a Petrobras.

O executivo sabia muito bem por que isso acontecia, pois dificil-
mente teria chegado à posição de destaque se ignorasse as regras 
do jogo em que se dispunha a competir na liga dos profissionais. E o 
motivo era simples: a OAS não fazia parte do “clube”.

tomás 
Chiaverini, 
o pedreiro 
dogival 
dos santos 
teve de se 
aposentar 
depois de 
lesionar 
o braço 
segurando 
uma tábua que 
cairia sobre 
um colega de 
construção.

Tomás 
Chiaverini, 
Dogival dos 
Santos is a 
bricklayer 
who had to 
retire after 
injuring his 
arm, holding 
onto a plank 
that would 
have fall-
en onto a 
colleague.

participantes das licitações devem cumprir uma série de exigências 
que, no entanto, ao menos no setor da construção civil, vêm se tornan-
do cada vez mais brandas.

TEVE COPA

As obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas contribuíram um boca-
do para que os mecanismos de licitação fossem afrouxados no país. 
Eram obras demais, grandes demais e havia pressa. Não existia mar-
gem para atrasos, Obama tinha dado uns tapinhas nas costas de Lula: 
“Esse é o cara”, tinha dito. Agora, o país que elegera “o cara” como 

presidente não podia fazer feio em rede pla-
netária de televisão. Era preciso simplificar, 
flexibilizar, deixar tudo menos engessado. 
Então, criou-se o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas (RDC), que abranda-
va os requisitos para as licitações nas obras 
da Copa, Olimpíadas, e Paraolimpíadas 
(NEITSCH, 2013). Mas diante de tantas 
obras com urgência, alguém deve ter se per-
guntado: não seria possível facilitar também 
em outras áreas? que mal isso traria? Assim, 
a coisa foi se tornando mais ampla, e o RDC 
logo passou a ser permitido em obras do 
PAC, do Sistema Único de Saúde, de presí-

dios e outras mais (BRASIL, Lei 12.462, 2011).
Por esse sistema, o governo pode lançar mão da “contratação in-

tegrada”, o que lhe permite licitar obras que possuam apenas um an-
teprojeto. É mais ou menos o que aconteceu com a Transamazônica, 
com a diferença de que agora resolveram colocar a falta de planeja-
mento no papel.

Em entrevista por e-mail, o presidente do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil (CAU-BR), Haroldo Pinheiro afirmou que o 
RDC é uma “explícita e absurda permissão legal” (PINHEIRO, 2017). 
Segundo ele, o anteprojeto é uma “peça técnica insuficiente para defi-
nir o empreendimento, pois só o projeto completo reuniria os elemen-
tos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 
caracterizar a obra ou o serviço” (ibid.). Segundo Pinheiro, com o RDC 
o poder público deixa o empreiteiro com “a faca e o queijo na mão, 
pois, orientado apenas pelo lucro, ele define orçamento, a qualidade 
dos materiais e os prazos de execução” (ibid.).

A despeito das críticas, contudo, os mecanismos trazidos pelo 
RDC tendem a se tornar ainda mais frequentes, caso seja aprovado 
o projeto de lei 6.814, que altera a lei de licitações (BRASIL, Lei nº 
8.666/1993).Se aprovado, o PL permitirá, por exemplo, que a contra-
tação diferenciada seja utilizada em qualquer obra acima de R$ 20 mi-
lhões – o que, em se tratando de obras públicas, não é muito dinheiro 
(BRASIL, Projeto de lei nº 6.814, 2017). Atualmente o texto agora está 
na Câmara dos Deputados e pode virar lei a qualquer momento. Claro 
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540 541 dos cofres públicos para o bolso de políticos e contas não declaradas 
de campanhas eleitorais (INFOgRÁFICO ESTADÃO, s./d.). É bem 
possível, contudo, que esse número venha a crescer diante de novas 
revelações. A entrada de novos atores, como a gigante de proteína ani-
mal J&F, também deve mostrar que as empreiteiras eram apenas uma 
parte de um esquema muito maior e pulverizado pelos mais diversos 
setores do capitalismo nacional.

Ainda é cedo, historicamente, para entender a amplitude do mar de 
propinas que inundava o meio político-empresarial do país. Mas, na ava-
lanche de informações que a operação Lava Jato produziu em mais de 
três anos de existência, existe um documento que detalha saborosamen-
te a relação entre empreiteiros e políticos. Trata-se da delação de Claudio 
Melo Filho, ex-diretor de relações institucionais da Odebrecht. O texto, 
de 82 páginas, já começa bem, com o autor descrevendo suas funções 
na empresa: “Resumindo, minha atuação, por ser da área de relações ins-
titucionais, é no sentido de manter perene e diretamente, com apoio das 
entidades de classe que representam os setores afetos às empresas do 
grupo, relações institucionais com parlamentares, que preferencialmente 
exercem forte liderança em seu partido e em seus pares”, escreveu, com 
algum prejuízo à norma culta. “Minha empresa tem interesse na perma-
nência desses parlamentares no Congresso e na preservação da relação, 
uma vez que, historicamente, eles apoiam projetos de nosso interes-
se, e possuem capacidade de influenciar os demais agentes políticos. 
O propósito da empresa, assim, era manter uma relação frequente de 
concessões financeiras e pedidos de apoio com esses políticos, em uma 
típica situação de privatização indevida dos agentes políticos em favor de 
interesses empresariais, nem sempre republicanos”.

Após esse detalhamento, Melo Filho elenca dezenas de políticos 
com os quais manteve contato frequente, dando destaque para o que 
chamou de “núcleo dominante do PMDB”: Romero Jucá (atual líder 
do governo no Senado), Eunício de Oliveira (presidente do Senado) 
e Renan Calheiros (líder do partido no Senado). Ainda segundo a 
delação – que, não custa lembrar, ainda precisa de provas materiais – 
alguns desses agentes políticos pediam “patrocínio financeiro”, vanta-
gens indevidas que foram prontamente entregues, mas, em contrapar-
tida, tinham suas ações acompanhadas com lupa pela empresa.

O melhor exemplo da relação entre empresário/lobista e políticos/
padrinhos está no trecho dedicado ao senador Romero Jucá, codino-
me Caju, que Melo Filho apontou como seu principal interlocutor no 
Congresso. “O relevo de sua figura”, escreveu o ex-executivo, “pode ser 
medido por dois fatos objetivos: (i) a intensidade de sua devoção aos 
pleitos que eram de nosso interesse e (ii) o elevado valor dos paga-
mentos financeiros que foram feitos ao Senador ao longo dos anos”. 
O “elevado valor”, no caso, foi especificado mais adiante pelo delator: 
R$ 22 milhões. E também as contrapartidas oferecidas por Jucá. Ele 
fez a balança pender para o lado da empresa em matérias que vão da 
tributação da NAFTA ao parcelamento de débitos tributários, passan-
do pela contribuição previdenciária sobre salários dos trabalhadores. 

“No extenso período de sua posição de líder no governo, os temas 

A existência desse “clube” tornou-se fato conhecido dos brasilei-
ros em novembro de 2014, quando o presidente da empreiteira Toyo 
Setal, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, selou sua delação premia-
da com o Ministério Público Federal. Nela, Mendonça Neto narrou o 
esquema pelo qual um grupo de 16 empreiteiras dividia entre si as 
obras mais suculentas da Petrobras.

A coisa era bastante organizada, segundo depoimentos diversos 
colhidos pela operação Lava Jato. Havia reuniões periódicas, nas quais 
as obras e as empreiteiras participantes eram discriminadas numa 
planilha. A partir daí, o butim era amigavelmente dividido, levando-se 
em conta a familiaridade de cada empresa com a área, as peculia-
ridades de cada empreendimento, se ela operava na região, se seus 
executivos tinham afinidade com os responsáveis pela obra na estatal 
e outras especificidades sazonais. Com tudo acertado, as empresas 
se inscreviam nas licitações, mas suas propostas eram elaboradas de 
tal forma que, no final, os contratos acabavam distribuídos de acordo 
com o esquema combinado. Os certames para as principais obras da 
maior estatal do país, portanto, não passavam de uma fachada para 
os brasileiros lerem nos jornais ou assistirem na TV globo enquanto 
esperavam a novela começar. “Essas investigações se inserem den-
tro de um imenso esquema de corrupção”, afirmou o procurador da 
Lava Jato Deltan Dallagnol (AFFONSO; BRANDT; MACEDO, 2014) 
sobre o clube. “Dentro dele, empreiteiras se organizaram em cartel 
e em um clube para corromper funcionários públicos de alto escalão 
da Petrobras. Eram pagos valores que correspondiam de 1% a 5% do 
valor total de contratos bilionários”.

quem comandava esse esquema, que teve de nove a mais de vinte 
empresas ao longo do tempo, era Ricardo Pessoa, presidente da cons-
trutora UTC. Entre outras atribuições, ele era o responsável por efe-
tuar pagamentos de propina a Renato Duque, apadrinhado do ex-líder 
petista José Dirceu e diretor de serviços da Petrobras (FAVERO, 2014). 
A disposição em pagar propina, contudo, não garantia participação no 
conluio e a OAS, ao menos até 2006, ficava de fora das negociatas. 
Leo Pinheiro, então, resolveu cobrar sua parte no festim dos contratos 
públicos. “Pessoalmente, procurei o governo para demonstrar nossa 
insatisfação, pelo porte que nós já tínhamos na época, de não poder 
estarmos participando da licitação desses contratos”, disse o emprei-
teiro. “Tivemos deter uma atitude muito dura com o mercado. Ou nós 
vamos participar disso, ou vamos dar um preço muito menor, e isso 
vai acabar”, contou.

Diante das ameaças, “o clube” abriu espaço para a OAS, e, em 
pouco tempo, os contratos com a petroleira passaram a representar 
de 20% a 25% dos ganhos da empreiteira (íNTEgRA, 2017).

O ESqUEMA

Os 442 contratos da Petrobras com as empreiteiras do “clube” so-
mam R$ 76,4 bilhões, segundo cálculos do site Contas Abertas, e 
há estimativas de que cerca de R$ 10 bilhões tenham sido desviados 
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542 543 O executivo vestia terno preto sem gravata, usava óculos de arma-
ção leve, e, apesar da barba curta, tinha algo de um menino que brinca 
no escritório do pai. A impressão talvez se devesse à compleição 
franzina e à baixa estatura. E soava como o oposto do que ele dizia, e 
do que se poderia esperar de alguém em sua função, nada corriqueira. 
Em termos simplificados, Tourinho tem a missão de fazer com que a 
empresa siga as regras e aja de maneira ética.

quando perguntei sobre a liberdade que de fato possuía dentro 
da empresa, ele começou a responder pelas beiradas: “A gente sabe 
que ocorreu alguma coisa que não estava correta no passado. A gente 
quer entender aquilo que aconteceu para que não aconteça nunca 
mais. Por isso, hoje a área de compliance é fortíssima. A alta admi-
nistração deposita, em mim e na minha equipe, uma confiança muito 
grande, porque a gente quer realmente conseguir virar a página e 
seguir em frente”.

O setor que Tourinho comanda há um ano e meio tem oito funcio-
nários, que se dedicam em regime exclusivo, e outros que se juntam a 
eles esporadicamente. Segundo o executivo, é completamente autô-
nomo, subordinado a um comitê de compliance que não é subordinado 
a mais ninguém. Surgiu em 2013, por conta da lei anticorrupção, mas 
ganhou musculatura com o advento da Lava Jato. Ainda que não tenha 
propriamente crescido, não foi reduzido como quase todas as áreas da 
companhia, o que, na prática, representa um aumento de importância.

Atualmente, o trabalho do setor de compliance da OAS tem ba-
sicamente duas frentes. A primeira é receber e investigar denúncias 
contra a empresa. Desde 2014 até a manhã de maio em que conversa-
mos, Tourinho disse ter recebido cerca de quinhentas queixas, metade 
delas de forma anônima. Das que tiveram seus autores conhecidos, 
a maioria veio dos próprios funcionários da empresa. O fenômeno é 
visto com bons olhos pelo setor, e há campanhas para incentivar a 
delação de companheiros que estejam agindo de maneira antiética, 
ilegal ou displicente. “Faça o certo, denuncie o errado”, é o mote de 
um vídeo interno que deverá circular em breve. quanto aos resultados 
práticos dessas denúncias, Tourinho prefere não dar números exatos, 
mas fala em algumas dezenas de funcionários demitidos desde 2013.

A segunda linha de trabalho do setor de compliance é o acompa-
nhamento e a fiscalização de todos os processos internos da empresa. 
Análises prévias de contratos, monitoramento de aproximadamente 
10 mil fornecedores ativos em cerca de 12 países, fiscalização do ba-
lanço de quase cem empresas do grupo.

Diante desses números, parece razoável questionar a real eficácia 
do departamento. Oito pessoas são realmente capazes de fiscalizar 
esse universo de informações? Tourinho explica que não é possível ave-
riguar todos os processos, mas a coisa é feita por amostragem: “Temos 
um know-how para saber onde olhar especificamente, cirurgicamente, 
para ver o que é que tem de desvio o que não tem”, disse. Certo, mas 
há de se convir que os processos de corrupção são feitos para não 
serem notados. Ainda que em algum momento se tenha chegado a 
absurdos como o “setor de operações estruturadas” da Odebrecht, ou 

afetos à Odebrecht foram tratados por ele nas diversas discussões 
técnicas com a empresa e, sobretudo, na defesa de nossos pleitos 
perante o Poder Executivo. O senador sempre esteve à frente de todas 
as decisões importantes do Congresso, em especial em temas de 
referência tributária, em que ele tem grande domínio técnico”. 

A delação de Melo Filho é uma entre várias, e se destaca por 
esmiuçar, de forma bastante meticulosa, o sistema elaborado e 
sedimentado de compra de interesses que, ao longo dos anos, foi 
desenvolvido por sua empresa. Mas a Odebrecht não foi a única a 
institucionalizar e normatizar a propina. No início de maio, foi a vez de 
o ex-diretor-presidente da área internacional da OAS Agenor Medeiro 
falar a Sérgio Moro. No depoimento (DANTAS; DANTAS; SCHMITT, 
2017), sem causar grande surpresa, ele informou que sua empresa 
também mantinha um departamento que operacionalizava “vanta-
gens indevidas” – era chamado de “controladoria”, e os valores que 
passavam por lá não eram nada modestos: apenas em uma obra da 
Petrobras, a Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, teriam sido des-
viados R$ 16 milhões. “Existe uma área na empresa que é justamente 
a área que trabalha nessa parte de vantagens indevidas, uma área que 
chamamos de controladoria, em que são feitas doações a partidos até 
de forma oficial. Essa área cuidava de pagamentos de fornecedores de 
campanha, gráficas e outras coisas mais”, disse o delator.

PURIFICAçÃO

A OAS ocupa hoje quatro andares de um edifício novo em folha, na ave-
nida Marquês de São Vicente, no bairro da Barra Funda, em São Paulo. 
O prédio, um caixote bege de concreto e vidro, imponente e comum, é a 
tradução material dos impactos da Lava Jato sobre a empresa.

Em recuperação judicial desde 2015, ela teve seu corpo de funcio-
nários e colaboradores reduzido de cerca de 100 mil, antes da opera-
ção, para aproximadamente 30 mil atualmente. Em janeiro de 2016, as 
instalações passaram de sete andares no bairro de Higienópolis, um 
dos mais nobres da capital paulista, a quatro na Barra Funda, uma re-
gião mais modesta da cidade. Nas dependências da empresa impera 
uma aura de funcionalidade impessoal. A sala de reuniões onde fui 
recebido pelo compliance officer Andre Tourinho, por exemplo, tinha 
uma mesa escura imponente cercada por confortáveis cadeiras de 
couro preto, e mais nada. Ficava no 20o andar, e dava vista para uma 
série de galpões industriais que avançavam pela região da marginal 
Tietê, escalando rumo à Serra da Cantareira. Naquela manhã cinzenta 
de maio, eles se perdiam em meio à nevoa seca da poluição, trazen-
do à paisagem elementos de uma distopia futurista, uma metáfora 
bastante adequada ao futuro da empreiteira: cimento, aço e nevoa 
seca de incerteza. “quero ser bem sincero, como eu sempre fui aqui”, 
disse André Tourinho (2017), assim que se sentou ao meu lado, numa 
das confortáveis cadeiras de couro. “E é de interesse da empresa ser 
sincera, ser aberta para que todo mundo entenda o que aconteceu. A 
intenção da empresa é virar a página e seguir em frente”.
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544 545 COMPlianCe?

O pedreiro aposentado Chico Cordeiro mora bem na entrada da Vila 
das Malvinas e não faz a menor ideia do que seja compliance. Chico 
é de outro tempo, em que ninguém sonhava com algo como a Lava 
Jato, com suas delações e recuperações judiciais; muito menos com 
a aplicação de leis contra trabalho escravo. Saiu do Canidé, no Ceará, 
na década de 1960, para trabalhar na finalização das obras da recém

-inaugurada Brasília, onde ficou por seis anos.
quando os empregos na construção minguaram na Capital, rodou 

o país carregando tijolo, virando massa, dobrando ferro, chapiscan-
do parede, batendo laje. Disse que se aposentou como “cachimbo”, 
tocador de obra, e que no final da carreira não trabalhava mais, “só 
mandava”. Antes, viu de um tudo pelos canteiros do Brasil. Contou, 
por exemplo, de alojamentos com percevejos capazes de levantar um 
homem. “Sabe por que levanta um cabra?”, perguntou por trás de um 
bigodão preto que contrastava com a calva quase completa. “Porque 
ele pica, a mordida é tão doída que o cabra levanta”, disse, e soltou 
uma gargalhada.

Segundo ele, a hospedagem nunca foi o forte da construção.  
Os alojamentos, quando existiam, eram sujos, lotados e perigosos. 
“Era toda noite um que morria na faca”, contou o pedreiro aposenta-
do, que sempre arrumava um canto para pagar por conta própria. Foi 
assim que acabou na Vila das Malvinas, ao lado do Aeroporto. Ele 
acompanhou a obra toda, de longe, mas nunca chegou a trabalhar por 
lá.“Nem fodendo”, gritou exagerando a indignação.“O que? Você sabe 
a lama que era aquilo? Nem fodendo que eu ia entrar ali. Me chama-
ram, mas eu não fui, porque não sou otário”. Disse que aconteceu a 
mesma coisa no Vale do Anhangabaú. “Eu passei lá, dei uma espiada 
dentro do buraco, me chamaram pra trabalhar. Mas eu, hein? Você é 
louco? Eu vou trabalhar dentro da lama? No buraco?”.

Diante de tamanha resistência, perguntei o que o incomodava 
tanto na ideia de trabalhar num buraco. “O quê? E se aquilo ali cai, 
caralho? Eu vou morrer e vou acabar enterrado ali? Você tá é louco?”, 
disse, e contou que cansou de ver operários morrerem nos canteiros 
de antigamente. “O cara vai lá, dentro da lama, fazer uma instalação 
elétrica. Leva um choque, morre e aí vão fazer o quê? Vão parar a obra 
e tirar o corpo do cabra lá de dentro? Nem fodendo! Joga cimento em 
cima manda ver. Essa cidade aí é um baita cemitério de trabalhador, 
cara. Onde você pisa tem gente enterrada. E a família do cabra tá lá, 
no Nordeste, até hoje. Até hoje esperando ele dar uma notícia, até hoje 
esperando ele voltar”.

a “controladoria” da OAS, normalmente as operações de desvio são 
discretas, difíceis de serem identificadas. Prova disso é que, no caso da 
Odebrecht, o famigerado departamento de propinas continuou funcio-
nando mesmo com a Lava Jato a todo vapor (BRígIDO, 2017).

“Não saberia te dizer o que acontecia lá”, disse Tourinho sobre o 
fato de a Odebrecht ter mantido os desvios enquanto era devassada 
em rede nacional. “O que eu posso dizer é que alteramos a diretoria e 
quem está aqui hoje, está focado em realmente mudar essa percep-
ção das pessoas, de como funciona uma empresa de construção civil 
no Brasil”.

Além disso, ainda segundo o compliance officer, cumprir as regras 
é uma questão de sobrevivência, o que simplifica a atuação do setor: 
“Vou ser bastante sincero e o que eu vou falar vai parecer até brinca-
deira. Mas é fácil fazer isso [zelar pelo cumprimento das leis]. É muito 
fácil fazer isso. Por um simples motivo: a Lava Jato. Como falei, a 
maioria dos diretores foram alterados. quem é o diretor que está as-
sumindo hoje que vai pensar em fazer alguma coisa errada?”, questio-
nou para trazer a resposta em seguida: “Nesse cenário de Lava Jato, e 
mais do que Lava Jato, de recuperação judicial, a gente não pode errar. 
Se a gente errar, a empresa acabou”.

Além da fiscalização e do recebimento de denúncias, o setor de 
compliance também atua na educação e conscientização dos empre-
gados, em ações que vão além do estimulo à delação de colegas. O 
foco da próxima campanha interna será os pequenos delitos. Colocar 
o almoço com a família na conta da empresa, superfaturar o boleto 
do táxi, imprimir documentos pessoais no escritório. “Não adianta 
reclamar que o diretor da empresa está errado, que os políticos estão 
errados, se você não fizer o seu papel”, disse Tourinho.

No final da conversa, mencionei o caso dos 111 de Petrolândia. 
Tourinho não sabia os detalhes e pareceu não acreditar totalmente 
na narrativa breve que fiz a ele: “Não sei se foi exatamente assim 
que aconteceu, mas se eventualmente vier a acontecer alguma coisa 
semelhante no futuro, vamos conseguir identificar e estancar ime-
diatamente”, disse. Para ele, uma forma de impedir que outros casos 
de trabalho análogo a de escravo aconteçam no futuro é por meio de 
treinamentos, que são feitos nas mais diversas áreas – incluindo aí os 
operários e recrutadores de mão de obra. Com as devidas diferencia-
ções, claro. “Há treinamentos e treinamentos”, ponderou. “Para diretor, 
gerente, e para alguns cargos específicos, é presencial. A gente faz 
uma palestra de mais ou menos uma hora. Para o pessoal de obra, não 
dá para fazer presencial para todo mundo, porque atrasaria muito”. 
Além disso, segundo o executivo, o canteiro apresenta outros proble-
mas: “Já visitei várias obras, falando ‘ó estou aqui; precisando de mim, 
sou do compliance’. Mas o que é compliance? A gente se preocupou 
em dizer o que é, porque se falar em compliance para o pessoal de 
obra, eles não sabem nem pronunciar”, explicou. Nos quatro primeiros 
meses de 2017, ele disse ter visitado apenas uma obra da OAS.
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1. ThE COnSTruCTIOn WOrKErS

In 2013, more than a hundred workers in situations analogous to slavery 
were rescued from a construction site at Terminal 3 of Guarulhos airport. 
The workers had paid for their own tickets from the northeast of Brazil 
to São Paulo, had gone through medical examinations at the compa-
ny, and had been lodged in shacks or in overcrowded houses with no 
furniture at all, yet they never worked nor ever received a cent. Lost in a 
gigantic and strange city, they had nothing to eat, no winter-appropriate 
clothes for São Paulo’s cold, nor the means to go back home. The day 
they were rescued by a labor union in Guarulhos, some knelt and wept.

That was during the second half of 2013 and Brazil was experienc-
ing an economic upturn. unemployment would close that year at 5.4%, 
the lowest level in history (MarTInS, 2014). The Gross domestic 
Product, although a long way from champions like China and India, 
showed a solid 2.3% growth (POrTaL BraSIL, 2014). The Mensalão 
[monthly allowance] scandal, at the time considered the greatest cor-
ruption case in the country’s history, seemed to have been left behind, 
with the convicted surrendered to justice (POrTaL G1, 2013). In June, 
when people took to the streets to protest a 20% increase in bus fares, 
politicians catered to the aspirations of the masses and froze the price 
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tomás Chiaverini, a vista da nova sede da oas, na Barra Funda, em são Paulo, é como uma 
metáfora do nebuloso futuro da empresa.
Tomás Chiaverini, the view from the new OAS headquarters, in Barra Funda, São Paulo, is 
like a metaphor for the company’s nebulous future.



548 549 The solution found by the labor unionists was to throw flyers over 
the barriers of the construction site. The flyers included texts about 
labor rights, offered help in cases of exploitation, and gave them the 
union telephone number. The first calls came right away and the 
unionists were led by the construction workers to the first houses. The 
unionists divided themselves into pairs, in an orchestrated effort that 
followed the potholed streets of the neighborhoods around the airport.

“We didn’t stay here in the union offices anymore,” said 
Sindcongru director, Marcelo dos Santos. “I was out on the street all 
the time. and I had to walk around carrying money, because whenever 
I found the guys, they didn’t have any food, nothing at all. Then we 
had to negotiate with the owner of the shack where they were staying, 
because the shack was so bad, but being exposed out in the open 
was worse. Or we had to put the guy in the car and take him to some 
hotel in the area.”

Gradually, as they talked with more workers, Marcelo and his col-
leagues began to understand the scheme. The workers were recruited 
in cities in the northeast, most of them in Petrolândia, Pernambuco, 
where cars with loudspeakers would drive around the city offering job 
opportunities in São Paulo. Those who were interested had to pay be-
tween 300 and 400 Brazilian reais to a carrier that would unload them 
directly at the airport construction site—as is detailed in the inspection 
report, which would later be formulated by the Ministry of Labor and 
Employment.

Each group tells a slightly different story, but after their arrival they 
generally underwent a medical examination on admission and were told 
to wait for the company to get in touch. Some stayed in shacks in the 
area; others crowded into houses procured by the recruiters themselves.

Since there was neither work nor salary, many begged for food in 
the neighborhood; others took on debt: in just one local restaurant, the 
meals sold to this group of workers added up to three thousand reais.

rebar setter Lindemberg João da Silva, a resident of Petrolândia, 
summarized his saga in the situation. he told how Luciano, an acquain-
tance who was already employed at OaS, looked him up. at the time, 
Luciano said that he was looking for people to work in a large construc-
tion project in São Paulo and that the salary would be 1,400 reais, plus 
meal vouchers and overtime. The ticket to São Paulo would cost 450 
reais and the worker would also have to pay for his own lodging, but 
it wouldn’t cost much, about 50 reais a month. Lindemberg accepted 
the proposition and, on august 10, at 10 p.m., he boarded a bus with 37 
other laborers.

The trip was long. The seats were in poor condition, the toilet 
wasn’t working, and the vehicle broke down five times. On one of 
these occasions, a truck driver drove up alongside the bus to warn 
them that the engine was in flames. despite the setbacks, two days 
later, around one o‘clock in the morning, the vehicle parked with the 
group outside the OaS office near Guarulhos airport. The men slept 
right there, and the next morning a number of them underwent their 
medical examinations at the construction company. They were there 

of transportation (duaILIBI, GaLLO, 2013). democracy seemed better 
consolidated than ever.

The international community was taking notice of Brazil. It ap-
peared to be comfortable in its position as a regional leader. Brazil pre-
sented itself as modern and progressive, with an ex-guerrilla as presi-
dent (dilma rousseff), succeeding a president (Lula) who, according to 
Barak Obama, had become the most popular politician on the planet 
(BBC, 2009). as a result, the country had been able to be among the 
select group of nations to host a World Cup and the Olympics within a 
two-year interval. 

The challenge brought by these major world sports events was 
herculean. The schedule was tight, and to fulfill it, the country was 
transformed into a major construction site. according to the Court of 
auditors of the union (TCu), expenditures on construction related to 
the World Cup alone would reach 25 billion Brazilian reais (BranDãO, 
2014), for projects that went far beyond stadiums and involved a 
wide-ranging urban mobility package.

at Guarulhos airport, in São Paulo, a brand-new terminal was 
being prepared to welcome participants and spectators to the biggest 
event in world soccer. The terminal would be 192,000 m2 (over 2 mil-
lion ft2) and able to receive up to 12 million passengers a year. It would 
feature everything that modern civil construction could offer. 

a prefabricated reinforced concrete system would allow the 
foundations to be built more quickly. Illumination would incorporate 
natural light and LEd bulbs, generating savings for future operators of 
the venture. double glazing on the windows, with special films, would 
increase thermal efficiency, along with walls insulated with stone wool. 
autonomous elevators would generate energy with their own move-
ment, and there would be state-of-the-art systems for garbage recy-
cling and rainwater reuse (LEOnE; MEIrELLES, 2014).

Before all this modernity could come to fruition, however, there 
would be a lot of mud and concrete, a lot of iron to bend, and many 
humiliated workers, in a system of exploitation that has resisted 
change over the centuries. In other words, in the same Brazil that at the 
beginning of the third millennium was walking unabashedly towards a 
leading role, slavery would still exist.

ThE 111 OF PETrOLândIa

The denunciation of OaS, then one of the largest construction 
companies in the country, over maintaining workers in a situation 
analogous to slavery was only possible because of an underhanded 
maneuver on the part of leaders of Sindcongru—the union of Civil 
Construction Workers and Furniture of Guarulhos and arujá-SP of 
Guarulhos. They were receiving constant denunciations from the 
workers related to the work at Terminal 3, but could never get ac-
cess to the construction site. The company claimed that the union 
in charge of the undertaking was a different one, focused on heavy 
construction, and vetoed access.
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550 551 Because, even though the 111 had gained a certain visibility, they 
were just the tip of the iceberg: the labor union staff says that a few 
weeks after the settlement, they found another hundred workers from 
the subcontractor drenarte housed in the municipality of Suzano. They 
had been removed from Guarulhos hurriedly and were staying in an 
abandoned brothel. “They took those ‘hideouts’ where the intimate 
rooms had been, put some wooden bunks in, and sent everybody there,“ 
said Marcelo dos Santos.

In a short time, there were so many cases of workers who said they 
were in a situation analogous to slavery that the Ministry of Labor could 
no longer attend to everyone. The Ministry began to direct them to 
seek legal help at Sindcongru. as a result, the institution’s legal depart-
ment counts 171 lawsuits against OaS, all under the tutelage of lawyer 
Jonadabe rodrigues Laurindo, a tall black man whose impeccably ele-
gant suit contrasts with the simple attire of his union colleagues.

In most of the lawsuits he filed against the contractor, Laurindo 
asked for 50 minimum monthly wages, an amount which—unlike that 
stipulated in the court order for the 111 workers—included moral dam-
ages. The lawyer won some cases, lost others, and, on average, secured 
about 15,000 reais for each of his clients. he recounts travelling several 
times to the northeast region, going to the workers’ houses, to make 
contact with the reality of his new clients. 

“We have to understand that these workers are part of a gig-like 
economy—they go where the construction sites are. From time to 
time, they leave home and go anywhere in the country to work on a 
job for six months, a year. Then they go back, spend some time with 
their family, and travel again,” he explained to me in an unhurried voice 
that indicated an out-of-the-ordinary patience. “These are people who 
work like ants. rebar setter, assistant, the guy who comes to tie rebar 
and to help tie the rebar, move the concrete. Most of them do this—the 
simplest, most manual work.”

also, according to Laurindo, it is not uncommon to find cases of 
workers rescued from a humiliating situation, from slavery, who are 
sent back home and then, months later, end up being rescued again, at 
another construction site, in a situation very similar to the previous one.

“Many have no choice. Either they stay and watch cattle dying and 
their children going hungry, or venture out to find work. Some find a 
good company to work for and are able to provide for their families; 
others have this misfortune to fall into degrading jobs,” he concluded 
with a certain resignation in his voice.

ThE MaFIa ThEOry

“It was a question of the mafia,” the president of Sindcongru, Edmilson 
Girão da Silva nicknamed Índio, told me in a phone interview. “They 
would charge a fee to put resumes on top of the pile of admission 
examinations. Workers were subjected to the medical examinations but 
didn’t work, their place went to somebody else. In this exchange, they 
were acting like a labor bank,” he explained. “[The money] was divided 

until the end of the day, when they walked 20 minutes to the house 
Luciano had arranged for them.

Thirty-eight men would then live in a dwelling with three bed-
rooms and only one bathroom. There were no furnishings—no beds or 
mattresses. Those who had sleeping mats would use them; the oth-
ers would get by as best they could, with pieces of cardboard or bed 
sheets on the cold floor. a few days after arriving, Lindemberg was 
informed that the company would be hiring only masons and helpers—
there was no prediction as to when they would need rebar setters. 

With no alternative, he remained at the house. Every two days the 
water went out. The bathroom never worked, and a foul cesspool smell 
dominated the environment. There was little or nothing to eat until 
Luciano managed to get the owner of a restaurant to provide a single 
meal a day for the men, on credit. Lindemberg spent around a month in 
this situation before being rescued by union staff.

about two months later, OaS and the Ministry of Labor would 
conclude one of the largest judicial settlements concerning slave labor 
in Brazilian history, in which the construction company would agree to 
pay 15 million reais in damages. Of that amount, 7 million reais would 
be reverted to initiatives that had philanthropic, cultural, educational, 
or scientific objectives, or fostered the improvement of working condi-
tions. The Counter-Conducts Project of the Escola da Cidade’s College 
of architecture received part of this amount.

and the rest of it? Well, what happened to the rest is unknown.  
at the outset, the money was to be used to pay workers‘ compensa-
tion, but a quick reckoning shows a mismatch in values. The amount 
to be received by each of the 111 laborers who were rescued was three 
thousand reais on average, which would total 330 thousand reais. By 
that calculation, 7.7 million reais in OaS funds would be left to pay for 
lodging and return transportation for the rescued—a sum that sounds 
somewhat exaggerated.

For about three months, I sought out the São Paulo State Public 
Prosecutor‘s Office, responsible for supervising the judicial settlement, 
and even formalized an official request via the access to Information 
act. at the beginning of July, I still had not received a response.

SMOKE In ThE BEEhIVE

after the legal settlement was signed and news spread around the 
neighborhood where the workers were staying, outsourced companies 
that were working for OaS rushed to get workers out of shacks, tene-
ments, and boarding houses. after all, in a construction project the size 
of Guarulhos airport, only part of the workforce is actually hired by the 
main company.

a number of smaller contractors enter as intermediaries, pulverizing 
the system and making inspection difficult. Pulverize. This was the strategy 
of the subcontractors as well. after the Ministry of Labor arrived and was 
sifting through the project file drawers, getting the folks out of Guarulhos 
and spreading them throughout the region was their first priority.
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552 553 The main indicator pointing in this direction is the Environmental 
Impact report (rIMa) presented by OaS. The study, which should 
have predicted the effects that a work force coming from outside could 
have on the environment around the enterprise, stated that over the 73 
months that construction should last, the peak of laborers at the site 
would be about 2,000 men. The document cited a supposed “regional 
unemployment situation” in Guarulhos and recommended hiring peo-
ple who were “residents in the neighborhoods closest to the airport.”

These numbers, however, are very different from those presented 
in the project’s histogram—a prediction of how many workers would 
be needed at each stage of the undertaking. There the company said 
that in the most intense months, it would use more than eight thou-
sand men, a number four times greater than the one predicted in the 
Environmental Impact report.

“The rIMa was fraudulent,” Bignami said. “It didn’t actually study 
the labor market to see if the labor available was such that OaS 
wouldn’t need to recruit outside workers. and not needing to bring 
them in would mean not having to provide housing, not shouldering 
those costs. So, the company pretended that the labor market in 
Guarulhos would be able to take care of their needs in any situation, 
whether they needed five hundred men or just fifteen.”

But why hold a hundred men to the side if they weren’t actually 
working? Were they looked at like an extra reserve of blocks, sand, or 
crushed stone? For Bignami, it was simply a way of lowering costs. 
according to him, in a project the size of Terminal 3, it is very difficult to 
foresee exactly how many hands will be needed at each stage. That’s 
why the company “stocked” this reserve of unpaid workers. The strat-
egy, in the end, was not the best, since the judicial settlement cost the 
contractor’s coffers 15 million reais.

The settlement, however, was an exception. and if we take a step 
back and look at the picture as a whole, we will note, paradoxically, that 
the situation of the 111 was characterized as analogous to slavery only 
because they were not working. That’s why they were not being paid 
and, consequently, had nothing to eat. They were desperate: they were, 
in fact, starving. So, having no other choice, they went after help.

Otherwise, if they had been bending iron, lugging cement, or 
hammering nails ten hours a day and receiving their salaries of 1,400 
reais, in the eyes of society everything would have been as agreed, 
even if they had been brought from the northeast clandestinely and 
crammed into inhospitable, overcrowded, and filthy houses. By law, 
these conditions would classify them as slaves, even if they were being 
paid. But that would have mattered little if money had been “dribbling” 
into their accounts every month. They would have worked, slept, ate, 
drank cachaça in the neighborhood bars, and sent some money to their 
families. When the construction work was finished, some would have 
returned to their cities or gone straight to another project in whichever 
other corner of the country. The others would have found a way to rent 
a shack, buy a lot on invaded property and stay around, waiting for the 
next construction site.

between the administrative and the engineering sectors, the guys who 
were responsible for executing the project as such. Everything was 
arranged with them. I’m not saying that the owner of OaS knew, but 
those guys who were connected to the project itself knew. There was 
no way to hide it,” he said.

Índio says he had direct contact with this so-called mafia. It was at 
a time when the denunciations were at their peak and union employ-
ees were wearing out the soles of their shoes to discover one clandes-
tine housing arrangement after another. It was almost midnight and 
Índio was getting ready to sleep when the phone rang. On the other 
end of the line, one of OaS’s managers asked him to come to the 
company’s office. Índio agreed and got dressed, but before leaving he 
thought it best to let his wife know his whereabouts: “Look, if I don’t 
come back, if anything happens, I’m going to OaS,” he reportedly said.

The unionist recounted that when he arrived at the agreed-upon 
location, about 1 a.m., he was asked to hand over his cell phone, then 
he was taken to a room with half a dozen executives. One of the men 
then reportedly asked how he wanted to resolve the situation. Índio 
told me that he interpreted the question as an opening for bargaining a 
bribe and that he took care to end it at once. “I want the workers to be 
compensated and the company to comply with the law,” he reputedly 
answered, ending the conversation.

ThE MODus OPeranDi ThEOry

In the case of the 111 from Petrolândia, several aspects came together 
to characterize what the Penal Code (BraSIL, Law no. 2848/40, 1940) 
understands as work analogous to slavery, among them, degrading 
conditions, damage to health or risk to life, geographic isolation, and 
debt bondage. By law, the company could not so much as bring work-
ers in from outside without informing the Ministry of Labor, and, if it 
did, it would have to offer lodging and food. The fact that the laborers 
had not done any work does not exempt the company from guilt.  

“If they were not actually working, that is the company’s problem, not 
the workers’ problem,” said labor inspector renato Bignami, respon-
sible for receiving Sindcongru’s denunciation. he met me in the office 
of the regional Superintendence of Labor, in the center of São Paulo, 
which resembles a typical government bureau—chipped Formica ta-
bles, chairs with uneven legs, computers from the previous decade, and 
legal process folders stacked everywhere.

Bignami does not accept Sindcongru’s theory that the recruiting 
of workers in the case of OaS was the result of a criminal scheme 
organized by those responsible for the construction. “a month before 
these people arrived, the company was desperate for workers, putting 
ads in the region’s newspapers. For this reason, everything leads one to 
believe that OaS knew it had a representative or agent recruiting and 
bringing a team in,” he said. “We couldn’t find out if this was done with 
or without the knowledge of higher authorities, but we imagined that 
everyone knew.”
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554 555 approximately 500 meters (about 1,600 feet) from the modern 
Terminal 3, in the rutted dirt lane given the street name nossa Senhora 
aparecida [Our Lady of apparitions], nobody seems to be in a hurry. 
This part of the Vila de Malvinas neighborhood is a large landfill over a 
marsh dotted with small ponds where, in the 1980s, people used to fish 
for food. The other part of the neighborhood, to the north, used to be 
higher, but much of the land that was there was removed and used to 
fill the swamp on which the largest airport in Latin america was built.

Whoever walks through the community’s narrow lanes, however, 
won’t notice differences. There is a certain uniformity in the houses, 
though not one is identical to the other. all of them are glued, as it were, 
to a big fortuitous wall, and are identical in improvisation, in the lack of 
siding, plaster or other material on the walls, and in the creativity that 
transforms pieces of refrigerators, street signs, and vehicle scrap into 
walls, gates, roofs.

They seem to be mutating constantly, always under construction—
which seems quite natural in a community full of masons, carpenters, 
and master builders. From one week to the next, a second floor pops 
up to accommodate the daughter who got married, an addition to make 
room for a shop, or fences in the back to hold the horses. yes, there are 
horses on which a group of 5 or 6 friends always go out under a full 
moon for horseback rides, full of beer and cachaça, and the party lasts 
until the following day.

The airport is always present in Vila das Malvinas. Curiously, due 
to the orientation of the air routes, the planes aren’t heard there. But 
everyone who lives in the neighborhood works, has worked, or has a 
relative who works in the cleaning, security, or maintenance of the ter-
minals. Even though the modernity of aviation prowls nearby, it has not 
contaminated the community. neither has the haste.

In the middle of a Wednesday afternoon, people walk unhurriedly or 
allow themselves to linger in some nook to sit, chat, and drink. alcohol 
is always in the community—beer or cachaça. Every hundred or two 
hundred meters there is a shop, sometimes a pool table, grimy chairs, 
and men drink, waiting for the next job. Many are elderly, retired, but 
there are also young, unemployed men, many of them construction 
workers who watched the area’s construction sites dwindle after the 
advent of the Lava Jato [Car Wash] operation.

“after all this thievery that was going on, everything came to a stop,” 
said 40-year-old construction helper adriano Viana. “Between that 
time and now, they cancelled everything, there’s no construction at all.” 
Previously employed by OaS, he has been unemployed for a year and 
a half and lives with the help of his retired mother in a one-room house 
he built in 2013.

at that time, after seven years with a formal contract, never imag-
ining that he would not be able to get another job, the construction 
helper asked to be dismissed in order to buy a house with the termi-
nation money. he used six thousand reais on land, plus four thousand 
for construction. adriano is from the city of Sousa, in Paraíba, and 
since arriving in Guarulhos more than 20 years ago, he had done a bit 

This, in fact, is what happened with most of the workers at 
Terminal 3, as demonstrated by numbers compiled by the Ministry of 
Labor, after the denunciation by the union. The Ministry’s auditors ex-
amined the situation of all the workers who performed the same func-
tions as the 111 from Petrolândia: rebar setters, masons, and carpenters. 
There were, in all, 4,652 people. Of these, 2,534 (or 54%) declared 
residence outside the metropolitan region of São Paulo. They were, 
therefore, migrant workers, however none of them were housed in OaS 
facilities, as mandated by law.

according to the Ministry of Labor’s auditor, far from being an 
isolated case, this is the modus operandi of the entire civil construction 
sector, which helps shape the physiognomy of the large cities and, ul-
timately, of the country. For this reason, it is rare to find a major public 
construction site that doesn’t end up surrounded by a favela. “The com-
panies recognize that they have to provide accommodations only when 
they are in a very isolated place, for example if they are going to build a 
hydroelectric plant in the middle of the amazon. Then they need to pro-
vide accommodations, because they’re not going to turn the jungle into 
a favela. But when the site is in the city, it turns into a favela,” he said.

VILa daS MaLVInaS 

Men in suits text on their super-smart smartphones as they hurry along 
without looking up from the screen, as though they were a new human 
species, endowed with a mysterious biological radar. doors open and 
close automatically so they can pass through and move ahead. Velvet-
textured voices spill out numbers through omnipresent speakers. Flight 
attendants in tight skirts, high heels, and hair molded in static Bakelite 
buns move at a pace of their own: accelerated, elegant, perfectly syn-
chronized with the rolling wheel mechanisms of their small black flight 
bags. Everything in the Guarulhos airport lobby moves—and outside it, 
on the runway as well.

after soaring elegantly for thousands of miles over oceans and plains, 
200-ton flying machines hit the ground at 300 km per hour, then move 
lazily over the remaining runway, like postmodern mammoths. When they 
finally stop, they are immediately connected, not only to other machines, 
refueling trucks, luggage unloading belts, cranes for removing garbage 
and sewage, but also to the entire airport complex by means of movable 
metal bridges where, every year in Guarulhos alone, 36 million passen-
gers disembark, most of them already looking at their cell phones, and 
always in a hurry to get somewhere (aviaÇãO BraSiL, 2017).

These are human beings who fly, and humans who fly seem more 
important than those who keep their feet monotonously planted on the 
ground. It has always been like this. In the past, it was because of the 
challenge, the danger, and the mystery of defying gravity; now there 
is no danger or mystery, but meaning and urgency. The men who fly 
are always coming from one place and going to another and so are 
very clear about the necessity of following a certain course—an urgent 
necessity that makes them seem important.
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556 557 nossa Senhora aparecida Street, a group of migrants from Petrolândia 
had spent anxious weeks waiting for the nonexistent jobs promised by 
one of the largest contracting companies in the country—OaS.

2. ThE COnSTruCTIOn COMPanIES

OaS was created in the 1970s in Bahia, and one of its partners, César 
de araújo Matta Pires, was the son-in-law of the state’s most powerful 
politician, whose name may be as deeply rooted in regional folklore as 
the acarajé or the Pelourinho: antonio Carlos Magalhães.

newly founded, the company had already begun to snap up an 
excellent load of public works in Bahia, which, combined with the 
kinship between the builder and the influential politician, led to a jest 
that played on the construction company’s name. The acronym OaS, 
which was supposed to make reference to the initials of the partners’ 
names, was really an abbreviation for Obras Arranjadas pelo Sogro 
[Construction Projects arranged by the Father-in-Law]. This anecdote 
is in the book Estranhas Catedrais [Strange Cathedrals], winner of the 
2015 Jabuti prize in the category “Economy and administration.”

In this work, originally a doctoral thesis, defended at the 
universidade Fluminense Federalin rio de Janeiro, historian Pedro 
henrique Pedreira Campos investigated the promiscuous relation-
ship of the major contractors with the government, especially during 
the military regime. To do so, he reconstructed the whole history of 
the sector, from the time when the national industry did not exist and 
foreign companies monopolized the market. as Campos shows in the 
book, this continued until the beginning of the last century, a period 
when the major national infrastructure projects were concentrated on 
the expansion of railroads and were generally under the responsibility 
of outsourced companies contracted by service providers (CaMPOS, 
2014). a British power company hired a compatriot construction firm 
to erect poles and stretch wires, for example. It was not until the 1920s 
that the government began to interfere more intensely in the sector, 
creating companies to manage infrastructure projects and taking 
charge of such enterprises.

during this same time, several engineers who had worked with 
foreign contractors created the first national firms. Many of them op-
erated in a mixed system: they would buy an area and, bring in infra-
structure, then create habitable neighborhoods and sell lots to profit 
twice. an example of this system was the Barão de Ipanema company, 
which built infrastructure and later divided the land into lots, giving the 
famous rio neighborhood its name.

This model, with the state at the head of the projects, was consol-
idated in the Juscelino Kubitschek government and, little by little, the 
various levels of government (union, state, and municipalities) became 
the sole contractors of public works, which created a condition of depen-
dence and promiscuity between politicians and businessmen. From that 
point on, they were always linked, each shaping the other, in an amalgam 
of interests that would help form the Brazil of Lava Jato [Car Wash].

of everything at the airport: cleaning bathrooms, repairing wiring, and 
even waxing and polishing the fuselage of airplanes. Flying is the only 
thing he hasn’t ever done. “I’m afraid of the fucking height,” he con-
fessed with an embarrassed smile.

“That‘s a construction worker for you,” said retired mason dogival 
Pedro dos Santos, 59. “When you have been working for a while, you 
want the money. So, you tell the person in charge: ‘Let me go because 
I need the money.’ Then you get some money, a month goes by, or two, 
you’re at home, eating and drinking the money you got. Then you go 
back to work. If you can get it, right? Because now it’s harder.”

dogival left Santana do Ipanema, in alagoas, at age 19. “I wanted 
to see the world, to do gigs in construction,” he explained. during this 
moving around, he worked on a number of sites until, in the mid-1980s, 
he was hired to help erect the airport. he was also one of the first to 
live in Vila das Malvinas, at that time just a plot of land, when some-
one with an eye toward the expansion of local neighborhoods and 
driven by the construction of the ayrton Senna highway (then called 
Trabalhadores) and the new airport decided to take possession and sell 
lots. “The guys besieged you and either you paid or you were left with 
nothing,” he explained.

In 2005, dogival suffered an accident that would force him into 
retirement. he took off his leather jacket, rolled up his plaid shirt sleeve, 
and showed a deep groove running up his left arm. Then he rolled his 
sleeve up a bit more to expose the biceps muscle, which, in spite of 
being firm and well-defined, was only about half the normal size, as if 
someone had ripped off part of it. “It was in Itatiba, at a Sabesp site,” 
he explained. “We were dismantling a scaffold, twenty feet high, and 
a board slipped. It was going to fall right on a guy’s head and it was 
one of those heavy boards—it would have cut through him right in the 
middle. I held on and held on, with a rope tied around my waist that 
didn’t even have a safety harness, and I heard my arm snapping, and it 
started to turn red right then. It broke, snapped the nerve, the tendons, 
the muscle—everything.... and that was it.... So as not to let that guy 

get killed, I held on.... Then 
someone screamed, the guy 
ran away fast, and I let go of 
the board,” he said. “Then I 
went straight to the hospital. 
Today I can’t sleep if I’m not full 
of pain medicine.”

With no alternative, dogival 
stopped working in the con-
struction industry and today 
lives on what the little shop in 
the garage of the house that 
he bought 28 years ago brings 
in. The retired mason was not 
aware of it, but in 2013, right 
next door, at number 70 on 

tomás 
Chiaverini, 
na comunidade 
Vila das 
malvinas, o 
álcool marca 
presença e 
a cada cem 
ou duzentos 
metros há 
um bar onde 
operários 
passam as 
tardes à 
espera de 
trabalho.

Tomás 
Chiaverini, 
in the Vila 
das Malvinas 
community, 
alcohol makes 
its presence 
felt and ev-
ery hundred, 
or two hun-
dred meters, 
there is a 
bar where 
laborers 
spend their 
afternoons, 
waiting for 
work.
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558 559 inflation or monetary stability seemed like minor problems compared 
to the stagnation and unemployment which, in the view of this group, 
would certainly emerge if the developmental impetus were curbed.

at this huge construction site which, in the eyes of the contractors, 
should be the whole country, there was a special predilection for road-
works, perhaps matched only by the love of dams. roads were the best 
way to integrate the country and cars were a form of transportation 
undeniably superior to all others. Surreal as it may seem today, road 
construction was central even to the development of the amazon region, 
which was seen as the green desert to be colonized, an unexplored foun-
tain of valuable resources necessary for the country’s development.

The idea seemed to please everyone: the mining companies would 
have a way of getting their products to the consumer market; land 
owners could expand frontiers to the north; the military would guaran-
tee the defense and integrity of the country, occupying frontier areas; 
and the contractors, of course, would be at the forefront of the process, 
opening up rivers of asphalt and gravel in the inhospitable forest. 
The Trans-amazonian highway is the classic example of this kind of 
thinking. Construction began without a specific route having been 
planned and was divided into 300 km parcels, each one handed over 
to a different company. unable to get personnel and equipment there, 
the contractors had to open airstrips alongside the construction sites. 
Caterpillar equipment was brought from the united States in barges 
that had been used to land troops in normandy on d-day.

despite the challenges, a first segment of the road was inaugurat-
ed in 1972, warranting a televised solemnity transmitted throughout 
Brazil. a year later, some stretches had already become impassable. 
The road would never function along the entire length and cities with 
names like “new Brazil” and “Medicelândia” would be overtaken by 
vegetation that, at least in this case, ended up victorious.

In the contractors’ worldview, besides contributing to the economy, 
their work also brought important social advances. after all, they were 

By the end of the JK period, the construction contractors had 
become national companies, and the sector had consolidated itself as 
one of the most powerful in Brazilian industry. Then came the military 
dictatorship and life became even sweeter for our builders: ties with 
the state grew closer. The contractors held positions in government 
and even assisted in repressing opponents of the regime. The most 
extreme example of this is Operation Bandeirantes (Oban). a mixture 
of police station and torture chamber, it operated in partnership with 
army, police, and civil society, and was financed by private contribu-
tions, including those from contractors like Camargo Corrêa. “despite 
the heterogeneity of this group of businessmen, it can be said that 
most of them acceded to the regime, acknowledged the dictatorship, 
applauded it, and, at the same time, underpinned it,” Campos wrote.

The generals reciprocated generously. during the Costa e Silva 
government (1967-69), the motto was “To build is to integrate”, and in 
the following decade, the so-called “economic miracle” was anchored, 
above all, in state investments in public works. The construction in-
dustry grew steadily and gained significant heft in the GdP, reaching 
an average of 5.7% in the early 1980s. The rhythm of the construction 
sites was so intense that there was a shortage in the production of 
cement, steel, and asphalt, generating a crisis in the sector. While the 
Cement Industry union said that production would be sufficient for the 
demand, the contractors accused the union of falsifying numbers. The 
lack of resources was understandable, after all, the construction of the 
Itaipu hydroelectric plant alone consumed as much as 10% of national 
cement production.

as Strange Cathedrals shows, the dictatorial disposition—with the 
press gagged and popular participation curtailed—was beneficial to 
the businessmen involved in major public works. It allowed them, far 
from the eyes of society, to have greater access to power, interfere 
directly with public policies, and execute public works voraciously, with 
few concerns other than profits. “no wonder the government most 
praised by the contractors was precisely the most authoritarian, that of 
General Emílio Garrastazu Médici—the one responsible for the greatest 
repression and torture,” wrote the historian (CaMPOS, 2014).

CEMEnT hEadS

during the dictatorship, the contractors’ way of thinking helped to 
dictate the course of politics and to shape the nation in their image and 
likeness, in accord with the designs of an ideology with well delineat-
ed outlines. naturally, it was a mindset with feet firmly planted in the 
engineering colleges where most of the industry leaders had graduated.

development centered on the implementation of a broad infrastruc-
ture network was at the core of this thinking—and supposedly indispens-
able for economic growth. They thought resources for major projects 
should come from public coffers and the country’s budget should be 
focused on investment. Measures of austerity, which now dominate the 
agenda for the national economy, were disdained, and concerns about 

tomás 
Chiaverini, 
as vielas 
esburacadas 
do bairro Vila 
das malvinas 
estão a 
poucos metros 
do maior 
aeroporto 
da américa 
latina, mas a 
modernidade 
não deu as 
caras por ali.

Tomás 
Chiaverini, 
the pot-
holed alleys 
of Vila das 
Malvinas are a 
stone’s throw 
away from 
the biggest 
airport in 
Latin America, 
but moderni-
ty has yet to 
show its face 
around there.
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560 561 Over the “years of lead”, the promiscuity with politics led to the con-
centration of power: a small number of powerful sponsors sheltered a 
small number of companies. and when the country was heading toward 
democratization, the sector was dominated by four giants: Camargo 
Corrêa, andrade Gutierrez, norberto Odebrecht, and Mendes Júnior. By 
the end of the dictatorship, their equity was almost equal to that of the 
four largest automakers in Brazil—Volks, GM, Ford, and Fiat. “These 
four macro-companies postulated by virtue of their size, developing 
international activities and playing an ample, leading role in the process 
of political transition, as well as carrying out, more intensely than others, 
the ramification of their activities,” writes Pedreira Campos (2014). 
Camargo Corrêa, for example, owned shoe brands (havaianas), food 
(Supergel), and clothing (Santista Têxtil) among a number of others.

reigning virtually absolute, the four mega-corporations were able 
to transition to the democratic regime without a hitch, and they kept 
intact the power they had with the government. The basic difference 
is that their operation became much more decentralized and complex. 
If, in the time of the generals, it was enough to have proximity to some 
key positions in executive power, in the cacophony of democracy, that 
influence had to be fragmented.

One afternoon in april, I talked to the author of Strange Cathedrals. 
Speaking by telephone from rio de Janeiro, he explained that, despite 
having dedicated himself to the period of the dictatorship, the idea of 
the book had arisen from “concerns about the action of the contractors 
in the Lula government.” That is, he researched and reflected con-
siderably on the various phases of the system, and how we got to the 
present moment. “The impression I have is that, at least until Lava Jato, 
these companies used mechanisms and strategies to operate in the 
niches of power: the national Congress, the press, political parties, etc. 
Thus, they were able to maintain the influence, prominence, and pro-
jection they had over Petrobras, state-owned companies, and control 
agencies” (CaMPOS, 2017).

In this process, they got involved in political campaigns, lobbied 
for congressional amendments and reform of laws, and agitated the 
press about the need for public works. at a time when various political 
ideologies came into power one after the other, they clung to cronyism, 
attaching themselves to government authorities and continuing to 
subject national politics to their own economic needs. “health, educa-
tion, the salary of a teacher or a doctor.... all this becomes secondary in 
relation to public works that cannot be postponed, that must be carried 
out as soon as possible. They [the contractors] define priorities on the 
public agenda. They define the priorities for public works and govern-
ment policies. This is how these businessmen assert themselves, cre-
ating a consensus that there are general interests and public demands 
with regard to projects of which they are the main beneficiaries,” said 
the author (CaMPOS, 2017).

This ability to dictate the country’s course of action does not 
seem to have cooled down even when a government that considered 
itself leftist came to power. a good example of this was the Growth 

responsible for bringing public housing and sanitation to the neediest 
regions of the country, in a process that also generated employment 
and contributed to a more stable society. There were certain civilizing 
and missionary components in the universe of the major public works, 
as demonstrated by a statement from the president of the heavy 
Construction union of the State of Minas Gerais (Sicepot): “always the 
first to face a hostile environment in certain areas of our territory, the 
heavy construction industry—even before starting to build—creates job 
opportunities and introduces new standards of food, hygiene, health, 
and education, in addition to techniques that benefit the local commu-
nity” (CaMPOS, 2014).

Finally, in the narrative they themselves created, the businessmen 
were often treated unfairly. Their work was not recognized and their 
activities were frowned upon by the press and the general population. 

“We rock to and fro with the vagaries of political winds; we beg for what 
is due us, we languish in waiting rooms; we don’t pay only when we 
don’t receive; and sometimes we perform the miracle of paying with-
out having received. Worst of all is that we have never seen one of our 
number make a creditors’ agreement and then reemerge rich,” said 
the president of the association Paulista of Public Works Contractors 
(apeop). The last part of the statement, of course, has no backing in re-
ality. By the end of the dictatorship, the Brazilian contractors had gone 
from national companies to being leaders of economic conglomerates, 
operating in various countries around the world.

ThE KInG IS dEad, LOnG LIVE ThE KInG!

during the inauguration of a governor of the State of São Paulo in one 
of the halls of the Bandeirantes Palace, a public administrator is said 
to have approached Sebastião Camargo, owner of Camargo Corrêa. 

“hello, Senhor Sebastian, you’re here too?,” the man, whose name and 
position were lost in history, is alleged to have said. To which the busi-
nessman is reputed to have replied: “I ... I am always here ... you are the 
ones who change.”

The anecdote may not be true, but it certainly reflects the reality. 
Between the late 1970s and the mid-1980s, democracy was slowly inject-
ing itself into Brazilian politics. When it finally got there, timid and hesi-
tant, the same old contractors were already waiting, clouding the coun-
try’s future with their cigar smoke, feet comfortably crossed on the coffee 
table of the nation’s course of action. This sphere for continuity in power 
had been conquered during the last half of the dictatorship, through an 
ever-closer interaction with parliamentarians. The bonds of friendship 
and favors, once focused on the executive and the politicians of the arena 
(political party during the dictatorship), were extended to the PMdB (yes, 
they too were already there), then to the PTB and PdT. Politicians began 
to be invited to give lectures and engineers held prominent government 
positions. Soon, a group of “infrastructure representatives“ would emerge, 
composed of parliamentarians who focused their activities on the over-
sight of public works and whose campaigns were financed by contractors.
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562 563 Brasilia.” Freitas did not understand immediately, and delfim went on: 
“It’s raining phone calls because of your article in the Folha.”

The economist was referring to the article that won the Esso Prize, 
which even today is a required topic in communications coursesas 
a lasting example of good journalism. On May 13, 2017, on the anni-
versary of its publication, Freitas wrote about the story’s backstage 
and recounted what called his attention to the case. The north-south 
railroad was gigantic, with an initial cost of two billion reais, but no one 
was mentioning it. not even the government was flaunting the feat, as 
though wanting it to happen without the knowledge of the population 
at large (FrEITaS, 2017). Suspicious, the reporter began digging into 
the ins and outs of the project and, through an informant, gained ac-
cess to the winning companies in the public tender for the 18 segments 
before the final selection of the proposals(when they decided who 
would get the projects).

as journalism, it was a scoop, but there was a problem. If he 
published the material he had, the corrupt and the corrupters could 
simply cancel the arrangement. It was Freitas’ solution, more than 
the scandal itself, that made the case enter the records of journalism: 
he published an encrypted ad in the newspaper’s classified section, 
in which he disclosed the tender’s winners ahead of time. The text 
revealing the ruse, as Freitas recollected, was “dry, straightforward, 
no adjectives or considerations.” It was devised to face the scrutiny 
of a probable lawsuit: “The public tender was fraudulent and deter-
mined by corruption, the results of which the government released 
last night, for the construction of the Maranhão-Brasilia railroad 
(or north-South).The Folha published the 18 winners disguisedly 
five days ago, even before the envelopes with competing bids were 
opened by the state-owned Valec and the Ministry of Transportation” 
(FrEITaS, 1987).

In fact, Freitas ended up being the target of inquiries that led to 
nothing. The fraudulent tenders were canceled, and the project contin-
ued as if nothing unusual had happened. and maybe, in the end, that’s 
what it was. Perhaps nothing abnormal had happened, except for the 
intrusion of an impertinent reporter. after all, misappropriations, ruses, 
favoritisms, and illicit enrichment seemed to be inseparable from major 
public works. “The wealth that education, health, housing, and public 
security lost over those three decades to corruption by contractors and 
the like is incalculable,” Janio de Freitas reflected in the article in which 
he looked back on the report. “But it’s true what Emilio Odebrecht 
recently stated in writing: “all this happened right under the eyes of the 
elites, the politicians, businessmen, the press, representative organiza-
tions” (FrEITaS, 2017). From the time it was started up to the present 
day, the north-South railroad has already consumed 28 billion reais, 
but less than half the route has been completed (Ibid.).

acceleration Program (PaC), launched by then-President Luiz Inácio 
Lula da Silva in 2007. The plan sounded like the necessary remedy for 
the long-awaited fulfillment of the dream of a great Brazil, but it looked 
like something from the past, echoing JK’s fifty years in five (SILVa, 
n. d.), proposing heavy investments in infrastructure and major public 
works to generate employment or, in other words, the contractors’ ide-
ology revamped and sold as a solution for the left.

Karina Oliveira Leitão, architect and researcher at uSP’s School 
of architecture, examined this issue in her Phd thesis, in which she 
studied the impacts of the Growth acceleration Program in her home 
state of Pará (Leitão, 2009). In her work, she showed that the develop-
ment proposed by the program, in adhering to national and international 
capitalist interests, overlooked the needs specific to the region, homog-
enized development, and created a series of problems in a country of 
continental dimensions, with diverse and specific needs. “The PaC’s 
investment plan for the state not only synthesizes how the State of Pará 
is seen in the program, but also reveals that transnational companies, 
allied to national capital, are the true beneficiaries of public investments 
by the government and the region’s infrastructure sector,” Karina writes 
(ibid., 267). “It is fitting to question the pertinence of assuming this 
relevant policy option, adopted in the absence of any kind of national 
debate, in the name of an economic growth that does not necessarily in-
corporate those excluded from the system and a territorial development 
strategy that, in the end, favors private gains and socializes social-spa-
tial costs and environmental impacts” (Ibid., 268).

One of the public works that Karina Leitão criticized was the 
Ferrovia norte Sul [north-South railroad], which will be almost five 
thousand km long, linking Paraná to Pará. For the researcher, the proj-
ect serves the interests of grain export firms and mining companies, 
and makes it evident that Pará is seen by those planning the country’s 
development as a place to expand frontiers and a source of apparently 
inexhaustible resources to be exploited by the agents of capital. For 
Leitão, the railroad, and the other works in their environs, reproduce 
models of predatory action and create islands of development with 
improvements that do not spread throughout the region. at the same 
time, they negatively impact the environment. 

The north-South railroad is an excellent example of the action of 
the country’s contractors. not only due to the criticism in Karina Leitão’s 
thesis, but also because, three decades ago, this same public work was 
indirectly responsible for exposing, in a hitherto unprecedented man-
ner, the bowels of one of the greatest problems for the functioning of 
democracy: how public bidding takes place in the country.

ThrEE dECadES OF COLLuSIOn

Just over 30 years ago, Folha de S. Paulo reporter Janio de Freitas’ tele-
phone rang earlier than usual. It was none other than the former finance 
minister who had once been responsible for the infamous Economic 
Miracle: “Janio, it’s delfim netto. you can’t imagine the tempest here in 
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564 565 In an e-mail interview, haroldo Pinheiro, president of the 
architecture and urbanism Council of Brazil (Cau-Br), stated that 
the rdC is an “explicit and absurd legal permit” (PInhEIrO, 2017). 
according to him, the preliminary draft is a “technical piece insufficient 
to define the enterprise, because only the complete project would bring 
together the necessary and sufficient elements, with an adequate level 
of precision, to characterize the work or the service” (Ibid.). 

according to Pinheiro, with the rdC, the government lets contrac-
tors “have the upper hand since, oriented solely by profit, they define 
the budget, the quality of materials and execution deadlines” (Ibid.). But 
despite criticism, the mechanisms that came into being with the rdC 
will tend to become even more prevalent, if proposed bill 6.814, which 
amends the law for public tenders (BraSIL, Law 8.666/1993) wins 
approval. If approved, it will allow, for example, that the differentiated 
procurement be used for any project over 20 million reais, which, in 
the case of public works, is not a lot of money (BraSIL, Bill no. 6.814, 
2017). Currently the text is in the Chamber of deputies and can be-
come law at any time. Of course, its approval or rejection loses some 
importance if nothing changes in the universe of misappropriations 
and illegalities that, in the last three years, has been revealed by opera-
tion Lava Jato.

ThE CLuB

José aldemario Pinheiro Filho, better known as Leo Pinheiro, is partially 
bald with a gray beard. In the video in question, he wore a light blue 
shirt, a gray wool vest, and a black jacket. at the moment when federal 
judge Sergio Moro, of the Lava Jato task force in Curitiba, began the 
interrogation about gifts presumably bestowed on ex-president Luiz 
Inácio Lula da Silva by OaS, Leo Pinheiro’s mouth arched downward, 
like the “sad” emoticon in an instant message.

When the time came to respond, the executive showed a certain 
humility, an attitude unlike that expected of powerful men like him who, 
from 1997 to 2014, was president of the OaS construction firm and of 
two holding companies in the group. during the nearly three hours of 
the testimony, he seemed, on more than a few occasions, to want to 
provide answers that he did not actually have.

Leo Pinheiro has served three of the 26 years of imprisonment 
to which he was sentenced, on appeal, for having acted unlawfully 
as head of the firm in a series of contracts with Petrobras. Since his 
arrest, the businessman has been negotiating a plea agreement—a 
mechanism whereby someone who has been sentenced has their 
punishment reduced or extinguished for collaborating with the ju-
diciary—but over time the process has undergone several advances 
and setbacks and, at the time of his testimony, nothing definite had 
been agreed upon. So, supposedly, the businessman was there only 
because of his willingness to clarify things, to elucidate the recent 
history of the company, which became gigantic under his manage-
ment. he was there, in short, to do good.

ThE ChOSEn

no one doubts that major public works are necessary, especially in a de-
veloping country where 40% of the population still does not have access 
to essentials such as basic sanitation (aMOra, 2016). Taking this into 
consideration and since the government is incapable of carrying out ev-
ery kind of service or producing everything needed for the most diverse 
enterprises, it makes sense for it to pay for these goods and hire people 
who know how to build bridges, erect poles, and install sewage systems. 
To this end, astounding amounts of public money, obtained from taxes 
paid by the country’s citizens, have to be moved from the nation’s cof-
fers to private pockets. In order for this sensitive flow of money from the 
public to the private sphere to occur without major aberrations, there 
are a number of mechanisms that regulate government procurement, 
with special attention to public tenders.

despite their importance, public tenders did not have specific leg-
islation until 1986, and it was only ten years later, with the enactment 
of Law 8,666 (BraSIL, Law no. 8.666, 1993), that things took on more 
or less the configuration they have today (MarQuES, 2003). Generally 
speaking, the law aims to ensure that no one company will be favored 
over another and, consequently, that the undertaking in question will be 
accomplished in the cheapest way, with the best quality, in the shortest 
time. This supposedly ensures, in short, that the taxpayer’s money will 
be spent in the best way possible. For this, the companies participating 
in the tenders must comply with a series of requirements that, at least 
in the civil construction sector, are becoming increasingly lenient.

ThE WOrLd CuP MaTErIaLIZEd

The construction projects for the World Cup and the Olympics contrib-
uted substantially to loosening the country’s mechanisms for public 
tenders. There were too many projects, they were too big, and it was 
rushed. There was no margin for delays. Obama had patted Lula’s back, 
saying: “That’s my man right there”. now that the country had elected 

“the man” as president, it wouldn’t want to make a bad impression on 
global television. It was necessary to simplify, to make things more 
flexible, less rigid. So the differentiated regime of Public Procurement 
(rdC) was created, relaxing proposal requirements for World Cup 
projects, as well as for the Olympics and the Paralympics (nEITSCh, 
2013). But with so many urgent works, someone must have wondered: 
wouldn’t it be possible to facilitate in other areas as well? What harm 
would it do? This state of affairs began to amplify, and the rdC was 
soon permitted in PaC projects, the unified health System (SuS), pris-
ons, and others (BraSIL, Law 12.462, 2011).

under this system, the government can use “integrated procure-
ment,” which allows it to tender public works with nothing more than 
the preliminary draft of a project. This is more or less what happened 
with the Trans-amazonian highway, with the difference that it has now 
decided to put the lack of planning on paper.
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566 567 renato duque, who was under the political wings of former PT leader 
José dirceu (FaVErO, 2014). Willingness to pay bribes did not guaran-
tee participation in the collusion, however, and OaS, at least until 2006, 
was left out of the negotiations. So Leo Pinheiro decided to demand 
his share in the feast of public procurements. “Personally, I sought the 
government to demonstrate our dissatisfaction, considering our current 
magnitude, at not being able to participate in the tenders for these con-
tracts,” the contractor said. “We had to have a very tough attitude with 
the market. Either we’ll be part of this, or we’ll offer a much lower price, 
and this will come to an end,” he said.

In the face of these threats, “the club” made room for OaS, and 
contracts with the oil company soon accounted for 20% to 25% of the 
contractor’s profits (ÍnTEGra, 2017).

ThE SChEME

Petrobras’ 442 contracts with the construction firms in the “club” add 
up to 76.4 billion reais, according to the calculations of the Contas 
Abertas [Open accounts] website, and there are estimates that about 
10 billion reais have been diverted from the public coffers into pol-
iticians’ pockets and undeclared electoral campaign accounts 
(inFOgrÁFiCO eSTaDãO, n. d.). it is quite possible, however, that 
this number will increase with new revelations. The entry of new 
actors, such as animal protein giant J&F, should also demonstrate 
that the construction contractors were only part of a scheme that was 
much larger and was pulverized among the most diverse sectors of 
national capitalism.

historically, it’s still too early to comprehend the magnitude of the 
sea of bribes that flooded the country’s political-business environment. 
But, in the avalanche of information that the Lava Jato operation has 
produced in over three years of existence, there is a document that 
details delectably the relationship between contractors and politicians—
the plea agreement of Claudio Melo Filho, former director of institutional 
relations at Odebrecht. The 82-page text gets off to a good start with 
the author describing his functions in the company: “In short, my activity, 
being in the area of institutional relations, is to permanently and directly 
maintain institutional relations with parliamentarians, preferably those 
who exercise strong leadership in their party and with their peers, and 
to do this with the support of the class entities representing the sectors 
affected by the group of companies,” he said. “My company is inter-
ested in the permanence of these parliamentarians in Congress and 
in preserving the relationship, since, historically, they support projects 
in our interest, and they have the capacity to influence other political 
agents. So the company’s objective was to maintain frequent relations 
with these politicians, involving financial concessions and requests for 
support in a typical situation of undue privatization of political agents in 
favor of corporate interests, not always republican interests.”

after furnishing these details, Melo Filho listed dozens of politi-
cians with whom he had maintained frequent contact, highlighting 

The video, like other Lava Jato testimonials, is boring and advances 
at a slow trickle, constantly interrupted by bureaucratic issues. Most 
of the questions asked by Judge Sergio Moro had to do with a triplex 
apartment in Guarujá that OaS had supposedly given to Lula, but the 
importance of the property seemed to shrink when the contractor 
referred to our subject matter: public tenders.

The story that Pinheiro told Moro dates back to the middle of the 
last decade, between 2003 and 2006. at that time, he was restless 
and was looking for politicians who he had confidence would help him 
transpose an invisible wall, erected on the road towards the pharaonic 
future that OaS had imagined for itself. The company, despite its size, 
experience, performance record in major works, and its proximity to na-
tional political power from the cradle, had been unable to amass large 
contracts with Petrobras.

The executive knew very well why this was happening, for he could 
hardly have come to such a prominent position if he ignored the rules 
of the game while setting out to compete in the professional league. 
and the reason was simple: OaS wasn’t part of the “club”.

The existence of this “club” became a fact known to Brazilians 
in november 2014, when the president of the Toyo Setal company, 
augusto ribeiro de Mendonça neto, officialized his plea agreement 
with the Federal Public Ministry. In it, Mendonça neto described the 
scheme by which a group of 16 contractors allocated (among them-
selves) the most succulent Petrobras projects.

The strategy was quite organized, according to several testimo-
nies collected by operation Lava Jato. There were periodic meetings 
in which the public works and the participating contractors were 
listed on a spreadsheet. From there, the booty was divided amicably, 
taking into account each company’s familiarity with the area, the 
peculiarities of each venture, whether it operated in the region, if its 
executives had any affinities with those responsible for the project in 
the state-run company, and other seasonal specificities. With every-
thing settled, the companies made their applications for the public 
tender, but their proposals were elaborated in such a way that, in the 
end, the contracts were distributed according to the pre-arranged 
scheme. The tenders for the principal public works of the largest 
state-run company, therefore, were nothing more than a front for 
Brazilians to read about in the newspapers or watch on TV Globo 
while waiting for the soap opera to begin. “These investigations are 
part of an immense corruption scheme,” said prosecutor deltan 
dallagnol (aFFOnSO; BrandT; MaCEdO, 2014) about the “club”. 

“Inside the scheme, contractors organized themselves in cartels and 
in a club to corrupt high-level civil servants at Petrobras, who were 
paid sums corresponding to 1% to 5% of the total value of billion-dol-
lar contracts.”

The person in charge of this scheme, which, over time, involved 
from nine to more than 20 companies, was ricardo Pessoa, president 
of the uTC construction company. among other duties, he was re-
sponsible for making kickback payments to Petrobras services director 
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568 569 PurIFICaTIOn

Today OaS occupies four floors of a brand-new building on Marquês 
de São Vicente avenue, in São Paulo’s Barra Funda neighborhood. The 
building, a beige concrete and glass box, imposing and common, is the 
material translation of Lava Jato’s impact on the company.

In judicial recovery since 2015, its staff and employees have been re-
duced from about 100 thousand before the investigation to approximately 
30 thousand currently. In January 2016, the facilities went from seven 
floors in the higienópolis neighborhood—one of the most distinguished 
in the city of São Paulo—to four in Barra Funda, one of the city’s more 
modest regions. Throughout the company’s office building, an aura of im-
personal functionality reigns. The conference room where I was received 
by compliance officer andré Tourinho, for example, had an imposing dark 
table surrounded by comfortable black leather chairs, and nothing else. 
It was on the 20th floor, and overlooked a series of industrial warehouses 
that were advancing across the region near the Tietê Marginal avenue 
and climbing towards the Cantareira Mountain range. On that gray May 
morning, the ridge was lost in the dry haze of pollution, bringing elements 
of a futuristic dystopia into the landscape—a metaphor well suited to 
the contractor’s future: cement, steel, and the dry haze of uncertainty. “I 
want to be very sincere, as I have always been here,” said andré Tourinho 
(2017), as soon as he sat down beside me in one of the comfortable leath-
er chairs. “and it’s in the company’s interest to be honest, to be open so 
that everyone understands what happened. The company’s intention is to 
turn the page and move on.”

The executive was wearing a black suit—no tie—and lightweight 
glasses, and despite his short beard, something about him was like a 
boy playing in his father’s office. The impression might have been due 
to his slim build and short stature. and he sounded like the opposite of 
what he was saying, of what might be expected from someone in his 
job, which is not at all ordinary. In simplified terms, Tourinho’s mission 
is to make the company follow the rules and operate ethically.

When I asked about what freedom he actually had within the com-
pany, he started answering around the edges: “We know that some-
thing happened in the past that was not correct. We want to under-
stand what happened so it never happens again. That’s why the area 
of compliance is very strong indeed today. Senior management places 
a lot of confidence in me and my team because we really want to turn 
the page and move on.”

The sector that Tourinho has headed for a year and a half has eight 
employees who dedicate themselves exclusively to this work, and oth-
ers who join them sporadically. according to the executive, it is com-
pletely autonomous, subordinate to a compliance committee that is not 
subordinate to anyone else. It was created in 2013, as a result of the 
anti-corruption law, but it gained muscle with the advent of Lava Jato. 
although it has not actually grown, it was not downsized like almost all 
other areas of the company, which, in practice, represents an increase 
in its importance.

what he called the “dominant nucleus of the PMdB”: romero Jucá 
(current leader of the government in the Senate), Eunício de Oliveira 
(president of the Senate) and renan Calheiros (the party’s leader in the 
Senate). additionally, according to the plea statement—which, it must 
be remembered, still needs material proof—some of these political 
agents were asking for “financial support” or inappropriate advantages 
that were promptly delivered, but, in compensation, the company moni-
tored their actions with a magnifying glass.

The best example of the relationship between businessman/lobby-
ist and politicians/benefactors is in the passage dedicated to Senator 
romero Jucá, code-named Caju, who Melo Filho pointed out as his 
main interlocutor in Congress. “his prominence,” the former executive 
wrote, “can be measured by two objective facts: (1) the intensity of his 
devotion to the debates that were important to us, and (2) the elevated 
sum of the financial payments made to the senator over the years.” The 

“elevated sum,” in this case, was later specified by the informant:  
22 million reais. So were the compensatory measures offered by Jucá. 
he tipped the scale in the company’s favor in matters ranging from 
naFTa taxation to an installment plan for paying tax debts to the so-
cial security contribution on workers’ wages. “during his long tenure as 
leader for the government, he handled the topics affecting Odebrecht 
in the various technical discussions with the company and, above all, he 
managed the defense of our appeals before the Executive Branch. The 
senator has always been at the forefront of all the important congres-
sional decisions, especially with reference to tax issues, where he has 
great technical mastery.”

The Melo Filho denunciation is one among several and it stands 
out for its remarkably meticulous scrutiny of the elaborate and in-
grained system of buying into its own interests that his company had 
developed over the years. But Odebrecht was not alone in institution-
alizing and regulating the kickbacks. In early May, it was former OaS 
president and CEO of the international area agenor Medeiro’s turn to 
speak to Sergio Moro. In his testimony (danTaS; danTaS; SChMITT, 
2017), without causing any great surprise, he reported that his company 
also maintained a department in charge of “undue advantages”. It was 
called the “controllership”, and the sums that went through it were 
by no means modest: one Petrobras project alone, the abreu e Lima 
refinery in Pernambuco, is said to have misappropriated 16 million 
reais. “There is an area in the company that is precisely the area work-
ing with undue advantages, an area we call the controllership, where 
donations are made to political parties—even officially. This area took 
care of payments to campaign providers, print shops, and other things,” 
the informant said.
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570 571 awareness—actions that go beyond encouraging the denouncement of 
colleagues. The focus of the next internal campaign will be less mis-
demeanors. Putting lunch with the family on the company’s account, 
overpricing the taxi receipt, printing personal documents in the office. 

“It’s no use complaining that the director of the company is wrong, that 
the politicians are wrong, if you don’t do your part,” says Tourinho.

at the end of the conversation, I mentioned the case of the 111 from 
Petrolândia. Tourinho did not know the details and seemed not to fully 
believe the brief narrative I gave him: “I don’t know if it happened exactly 
like that, but if something similar happens in the future, we’ll be able to 
identify and stop it immediately,” he said. For him, one way to prevent 
other cases of slave-like work from happening in the future is through 
training, which is done in many different areas, including with workers 
and labor recruiters and the necessary differences, of course. “There’s 
training and training,” he mused. “For director, manager, and for some 
specific positions, it’s face-to-face. We give a talk that lasts an hour 
or so. For workers on the construction site, it’s not possible to hold 
face-to-face presentations for everyone, because it would delay things 
too much.” In addition, according to the executive, the construction site 
presents other problems: “I have visited several projects saying, ‘Look, 
I’m here; if you need me, I’m from compliance.’ But what is compliance? 
We took care to explain what it is, because if we talk about compliance 
to laborers, they don’t even know how to pronounce it,” he explained. he 
said he had visited only one OaS project in the first four months of 2017.

COMPLIanCE?

The retired bricklayer Chico Cordeiro lives right at the entrance of Vila 
das Malvinas and has no idea what compliance is. Chico is from an-
other time, when no one dreamed of something like Lava Jato, with its 
denouncements and judicial recoveries, much less with the application 
of laws against slave labor. he left Canidé, Ceará, in the 1960s, to work 
on the completion of construction projects in Brasília, then recently-in-
augurated, where he stayed for six years.

When construction jobs in the capital dwindled, he traversed the 
country, carrying brick, mixing mortar, bending iron, roughcasting walls, 
and pouring and forming slab. he said he retired as a so-called “cachim-
bo”, a worker assigned to head up a small group of helpers or others, and 
that at the end of his career he didn’t do the actual work anymore, “I just 
gave orders”. Before that, he had seen just about everything in Brazil’s 
construction sites. he recounted, for example, lodgings with bedbugs 
capable of getting a man up at night. “do you know why they make a guy 
get up?” he asked from behind a black mustache that contrasted with 
his almost complete baldness. “Because they bite, and the bite hurts so 
much the guy gets up,” he said, and he burst into laughter.

according to him, lodging was never the strong point of construc-
tion. The lodgings, when they existed, were dirty, crowded, and danger-
ous. “Every night somebody died in a knifing,” said the retired mason, 
who always managed to find quarters to pay for on his own. That’s how 

Currently, the OaS compliance sector works basically on two 
fronts. The first is receiving and investigating accusations against the 
company. From 2014 until the May morning when we spoke, Tourinho 
said they had received about five hundred complaints, half of them 
anonymous. Of those whose authors were known, most came from the 
company’s own employees. The phenomenon is viewed favorably by 
the sector, and there are campaigns to encourage the denouncement 
of fellow employees who are involved in unethical, illegal, or careless 
procedures. “do what’s right, denounce what’s wrong,” is the motto of 
an internal video that is to circulate soon. as for the practical results of 
these denunciations, Tourinho prefers not to give exact numbers, but 
mentions a few dozen employees having been dismissed since 2013.

The second line of work in the compliance sector is the monitoring 
and supervision of all the company’s internal processes. Prior analysis 
of contracts, monitoring of approximately 10,000 suppliers active in 
12 countries, supervision of the balance sheet of the group’s nearly one 
hundred companies.

Given these numbers, it seems reasonable to question the ac-
tual effectiveness of the department. are eight people really able to 
monitor this universe of information? Tourinho explains that it is not 
possible to examine all the internal processes but, rather, the objective 
is accomplished by sampling: “We have know-how such that we know 
specifically where to look, surgically, to see where there is misappropri-
ation and where there is not,” he said. right, but one has to admit that 
the processes of corruption are designed to go unnoticed. although 
some absurdities such as Odebrecht’s “structured operations sector” 
or OaS’s “controllership” came into existence at some point in time, 
misappropriation operations are usually discrete and difficult to identify. 
Proof of this, in the case of Odebrecht, is that the notorious kickback 
department continued to function even with the Lava Jato operation at 
full steam (BrÍGIdO, 2017). 

“I’m not able to tell you what was going on there,” Tourinho said of 
the fact that Odebrecht kept up with the misappropriations even as 
it was being scrutinized on national television. “What I can say is that 
we altered the Board of directors and those who are here today are 
focused on really changing the perception people have of how a con-
struction company works in Brazil.”

In addition, still according to the compliance officer, abiding by the 
rules is a matter of survival, which simplifies the sector’s action: “I’ll be 
quite sincere, and what I’m going to say will seem like I’m kidding. But 
it is easy to do this [take precautions to ensure compliance with the 
laws]. It’s very easy. For one simple reason: Lava Jato. as I said, most 
of the directors have been replaced. Where is the director, nowadays, 
who will so much as think about doing something wrong?”—a ques-
tion he answers immediately: “In the scenario of Lava Jato, and beyond 
Lava Jato, a scenario of judicial recovery, we can’t make mistakes. If we 
make a mistake, the company is finished.”

In addition to monitoring and receiving complaints, the 
compliance sector is also active in educating and building employee 
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572 573he ended up in Vila das Malvinas, next to the airport. he had followed 
the whole project from afar, but had never worked there. “no fucking 
way,” he shouted, exaggerating his indignation. “What? do you know 
what mud there was in that place? no fucking way I was going in there. 
They called me, but I didn’t go, because I’m not a sucker.” he said the 
same thing happened in the anhangabaú Valley. “I went there, I took 
a little look at the hole, they called me to work. But me, huh? are you 
crazy? I’m going to work in that mud? In that hole?”

Seeing such forceful resistance, I asked what bothered him so 
much about the idea of working in a hole. “What? and if the fucking 
thing caves in? I’m going to die and I’m going to end up buried there? 
are you crazy?” he said, and told how tired he had gotten of seeing 
workers die on construction sites in the past. “The guy goes there, 
down in the mud, to execute an electrical installation. he gets a shock, 
dies, and what will they do then? are they going to stop work and get 
the guy’s body out? no fucking way! Just throw cement on top and 
get on with the job. This city over there is a huge workers’ cemetery, 
man. Wherever you walk there are people buried. and the guy’s family 
is there in the northeast to this day. To this day, they’re hoping to hear 
from him; to this day, they’re waiting for him to come back.”
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“[…] Ao pensarmos na proposta da artista Raquel garbelotti para o 
Projeto Contracondutas, experienciamos os elementos que podem ter 
constituído essa bateria interna nos trabalhadores e, quiçá, em nós 
mesmos, enquanto espectadores de seu filme.

A artista realizou um filme sobre a passagem da luz nos alojamen-
tos durante os 40 dias em que os trabalhadores estiveram lá.  
O trabalho escravizado, entre outros fatos, se constituiu com o exíguo 
facho de luz existente nos alojamentos, onde a iluminação era inferior 
a 100 lux, conforme os autos de infração. Há uma concretude nas 
expressões de esperança relacionadas à luz que cunhamos na lingua-
gem, tal como, “luz no fim do túnel”. Essa luz que entrava naqueles 
recintos, ainda que exígua, mantinha uma ligação dos sujeitos com o 
imponderável do ambiente e o externo ao cativeiro.

Para o filme foram construídas duas maquetes de dois aloja-
mentos diferentes: um deles é o da foto que apresentamos ao lado 
(imagem retirada do relatório produzido pelo Ministério Público do 
Trabalho). Nas maquetes, houve um esforço para a reconstituição da 
luz no local dos acontecimentos, a qual foi produzida de acordo com 
um estudo realizado por um planetarista. Além disso, garbelotti 
realizou uma intensa investigação sobre as condições de luz e suas 
mudanças na interação entre o espaço externo e interno ao cativeiro. 

eFeitos e aFetos nos 
instrumentos JurídiCos 
que Prometem a 
Correção de Condutas

Cristiana Losekann Trecho extraído 
de LOSEKAN, C.; 
gARBELOTTI, R. 
“Efeitos e afetos nos 
instrumentos jurídicos que 
prometem a correção de 
condutas” [26/04/2017]. 
Disponível em: <www.
ct-escoladacidade.
org/contracondutas/
intervencoes/mise-
en-scene-maquete/
efeitos-e-afetos-nos-
instrumentos-juridicos-
que-prometem-a-
correcao-de-condutas/> 
(Acesso: 21 jun. 2017).

local da terceira casa alugada pelo grupo de trabalhadores en guarulhos. 
Fonte: relatório de inspeção do ministério Público do trabalho de guarulhos, out. 2013.
Place of the third house rented by the group of workers, in Guarulhos. 
Source: Inspection Report by The Public Ministry of Labor of Guarulhos, Oct. 2013.



585584 Essa pesquisa revelou a ocorrência de um equinócio durante estes 
40 dias.

A maquete e a luz planejada em estúdio não garantem um contro-
le documental total do que houve naquele lugar, naquele tempo, mas 
abrem possibilidades de pensarmos sobre o espaço e o tempo desses 
trabalhadores nesses alojamentos durante esses dias, e da construção 
hipotética de emoções que podem construir essas baterias morais. 
Além disso, o trabalho provoca o espectador para uma experiência 
com esses elementos, abrindo espaço para que cada um reflita sobre 
a constituição, ou não, dessas baterias e suas consequências para a 
produção de outros sentimentos, tais como indignação, medo, culpa, 
raiva, encantamento e esperança.

A luz traz o sol, a noite, o tempo passando e as tempestades que 
podem arrebatar o momento e mudar os desfechos. Assim, essas nuan-
ces percebidas modestamente pelo trabalhador podem ser os polos 
positivos de uma bateria moral1 necessária para a manutenção de uma 
resiliência que garanta internamente alguma esperança de dignidade”. 

1 A bateria moral, segundo James Jasper, é um par de emoções 
que interagem em contraste, gerando, como em uma bateria 
mesmo, uma força que impulsiona a ação.

“[...] as we think about the proposal by artist raquel Garbelotti for the 
Contracondutas Project, we experience the elements that might have 
constituted this internal battery residing within the workers, and, per-
haps, within ourselves, as spectators of her film.

The artist made a film about the passage of light inside the housing 
complexes, during the 40 days in which the workers lived there. The 
slave labor conditions consisted of, among others, the scarce light 
inside the housing complexes, where, according to the infraction notice, 
the illumination was lower than 100 lux. There is a concreteness in ex-
pressions of hope related to light that we have coined in language, such 
as ‘the light at the end of the tunnel.’ The light that entered through 
these enclosures, even if scarce, maintained the subjects’ connection 
with the imponderability of the environment and with what was outside 
their confinement. 

Two scale models of two separate housing complexes were built 
for the film: one of them is in the photo displayed on page 583 (image 
taken from the report produced by the Public Ministry of Labor). In 
the scale models, there was an effort to reconstitute the light in the 
location of the occurrences, which was produced according to a study 
carried out by a planetary specialist. In addition, Garbelotti conducted 
an intense investigation of the light conditions and the changes they 
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efeitos e 
afetos nos 
instrumentos 
jurídicos que 
prometem a 
correção de 
condutas

a instalação do filme mise-en-scène: maquete na exposição 
Diagrama Contracondutas, por raquel garbelotti. 
The installation of Mise-en-scène: Maquete at the Diagrama 
Contracondutas exhibition, by Raquel Garbelotti.

caused in the interaction between the external and the internal spaces 
of the confinement. This research revealed the occurrence of an equi-
nox during these 40 days. 

The scale model and the light that was planned from inside of a 
studio do not guarantee a total documentary control of what took place 
in that location, in that time. rather, they open up possibilities for us to 
think about these workers’ space and time during their days in these 
housing complexes, as well as the hypothetical assembling of emotions 
that can construct these moral batteries. In addition, the work provokes 
in the spectator an experience with these elements, opening up space 
that allows reflection on the constitution, or lack thereof, of these bat-
teries and their consequences in the production of other feelings, such 
as indignation, fear, guilt, anger, enchantment, and hope. 

Light signals the sun, the night, the passing of time and the storms 
that can rapture the moment and change outcomes. as such, these 
nuances, barely registered by the worker, can be the positive poles of 
a moral battery1 that is necessary for the maintenance of resilience, 
which guarantees, internally, some hope for dignity.” 

1 a moral battery, according to James Jasper, is a pair of emotions 
that interact in contrast with one another, generating, much like 
an actual battery, a force that impels an action.



588 589durante a filmagem do filme mise-en-scène: maquete, por raquel garbelotti.
During the filming of Mise-en-scéne: Maquete, by Raquel Garbelotti.

“[...] Luisa Duarte: Desde o início, fiquei interessada pela forma que você 
escolheu para abordar uma questão a princípio tão repleta de narrativa, cujo 
ponto de partida é uma situação real e de dimensões terríveis. Você busca 
um modo sutil de entrar nesse território, fazendo uso de maquetes, luz, câ-
meras. Mas o resultado final, longe de ser frio, como se poderia suspeitar, é, 
pelo contrário, atravessado por certa “emoção”. Algo vibra naqueles quartos 
mínimos, naquele corredor estreitíssimo, ao longo do seu filme. Ao menos é 
o que já pude constatar vendo o making of.

Raquel garbelotti: Não é frio. Na verdade, me parece que há algo como 
outro ponto de vista da emoção mesmo, de que o Milton Santos falava. 
Não uma emoção “barata”, mas que tem relação com o tempo lento de 
que ele fala também. Trata-se de uma perspectiva do tempo como uma 
projeção política, a meu ver. Os trabalhadores ficaram neste confina-
mento e espera durante quarenta dias, e a luz projeta no espaço uma 
condição temporal. Acho, então, que há uma relação em meu projeto, 
de um tempo que revela um processo, que é interessante de se pensar. 
E também pensar algo que, na minha opinião, é interessante do ponto 
de vista das imagens: a mínima luz que adentra aquele espaço, aquela 
maquete. Aquela luz não é inventada; um planetarista, uma pessoa que 
tem conhecimento, fez todo um estudo da perspectiva solar durante 

entreVista
Por Luisa Duarte
com Raquel Garbelotti

Excerto de entrevista 
realizada por Luisa 
Duarte com Raquel 
garbelotti para o Projeto 
Contracondutas.
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“[…] Luisa duarte: Since the beginning, I became interested in the way in 
which you chose to approach a matter that is at first so full of narrative, for 
which the starting point is a real situation of terrible dimensions. you search 
for a subtle way of entering into that territory, making use of scale models, 
lights, cameras. The final result, far from being cold, as one might suspect, 
is instead traversed by a certain ‘emotion’. Something vibrates in those tiny 
rooms, in that extremely narrow hallway, throughout your film. at least that is 
what I have already been able to determine from watching the making of. 

raquel Garbelotti: It is not cold. actually, it seems to me like there is 
indeed something like a different point of view of the emotion, of which 
Milton Santos spoke. not a ‘cheap’ emotion, but one that has a rela-
tionship with the slow time that he also speaks of. It is a matter of a 
perspective of time as a political projection, in my opinion. The workers 
stayed in this confinement and waited for forty days, while the light 
projects onto the space a temporal condition. I think, then, that there 
is a relationship in my project with time that reveals a process, which 
is interesting to think about. and also to think of something that, in my 
opinion, is interesting from the point of view of images: the slightest 
bit of light that enters into that space, into that scale model. That light 
is not made-up; a planetary specialist, a knowledgeable person, did 

interVieW
By Luisa Duarte  
with Raquel Garbelotti 

Excerpt from an interview 
conducted by Luisa Duarte 
with Raquel garbelotti 
for the Counter-Conducts 
Project.

aqueles quarenta dias, e ele descobre também um equinócio neste 
período. Aquela luz, portanto, está projetada no filme de acordo com o 
que aconteceu no tempo/espaço vivido pelos trabalhadores. 

LD: Naquele período de quarenta dias em que eles viveram ali.

Rg: Naquele período. Aquela luz, digamos assim, documental, sempre 
é uma ficção, mas aquela luz, que tenta documentar aquele espaço/
tempo vivido pelos trabalhadores, nos coloca numa perspectiva de 
estar na ordem do tempo em que eles estavam vivendo ali, em que eles 
estavam confinados ali. A narrativa do filme é sobre a passagem desse 
tempo. Os filmes especulam como aquela luz projetada sobre o espaço 
poderia, de alguma maneira, contribuir para uma espécie de emoção, 
digamos assim. Como se existisse uma coisa que não está ligada 
necessariamente à ordem da lei, para que houvesse alguma dignida-
de. Isso a Cristiana Losekann, cientista política que escreveu um texto 
sobre o meu projeto para o Contracondutas, chama de “bateria moral”. 

LD: Interessante essa noção de “bateria moral”.

Rg: Trata-se de um conceito de James Jasper, um cientista político 
que Cristiana Losekann está estudando. Ela descreve esse termo 
como algo que existe já no sujeito. Essa bateria moral é ativada no 
momento por algum aspecto, poderia ser do espaço, do tempo, da 
vida daqueles sujeitos. Losekann usa esse termo para dizer que não é 
o Ministério Público, o TAC, as pessoas da lei ou da justiça que trarão 
alguma dignidade para esses trabalhadores; pode ser que essa digni-
dade tenha existido de algo que está muito mais ligado a eles mes-
mos – talvez um facho de luz, uma música que tenha tocado naquele 
momento, não se sabe o que aconteceu. Sabemos da história trágica, 
mas a ideia de emoção que está ligada aos sujeitos é uma coisa muito 
mais incontrolável, como a luz, como o tempo. Então Losekann aposta 
numa relação que está no sujeito, antes de estar nos sujeitos da lei e 
da ordem – até porque a justiça falha também. Existem disparado-
res nesses sujeitos, e formas de eles também dispararem esperança, 
digamos assim, emoção, por meio de coisas que eles e nós sequer 
nem controlamos. A luz é o imponderável, um pouco desse elemen-
to de alguma coisa que estava lá, porque ela foi estudada de acordo 
com o que estava acontecendo na ordem celeste daqueles dias. Isso é 
interessante pensar [...]”. 



592 an entire study of the solar panorama during those forty days, and he 
also discovered that there was an equinox during this period. That light, 
however, is projected in the film according to what happened in the 
time/space that was experienced by the workers. 

Ld: during that forty-day period in which they lived in there for.

rG: In that period. That, let’s say, documentary light, is always a fiction, 
but that light, which tries to document the space/time that was expe-
rienced by the workers, puts us in their shoes over the time they were 
living there, when they were confined in there. The film’s narrative is 
about the passage of this time. The films speculate on how this light 
that was projected onto the space could, somehow, contribute to a sort 
of emotion, let’s say. as if there was something that is not necessarily 
connected to legal requirements, so that there could be some dignity. 
This is what Cristiana Losekann, a political scientist who wrote a text 
about my project for Contracondutas, calls the “moral battery.”

Ld: Interesting, this notion of a “moral battery.”

rG: It is a concept from James Jasper, a political scientist who 
Cristiana Losekann is studying. She describes this term as something 
that already exists within the subject. This moral battery is activated 
in the moment by some aspect, which could concern the space, time, 
or lives of those subjects. Losekann uses this term to say that it is not 
the Public Ministry, the TAC (Conduct adjustment agreement) or the 
people of law or justice who will bring some sort of dignity to these 
workers; it could be that this dignity comes from something that is 
much more related to the subjects themselves—perhaps the throw of 
light or just a song that might have played at that moment. We know of 
the tragic story, but the idea of an emotion that is related to the sub-
jects is something much more uncontrollable, like the light, like time. 
So Losekann bets on a relationship that is within the subject, before 
being in the subjects of law and order—especially because justice also 
fails. There are triggers in these subjects, and ways for them to also 
set off hope, or let’s say, emotion, through things that neither they nor 
us can even control. Light is the imponderable, a bit of this element of 
something that was there, because it was studied according to what 
was happening in the celestial order during those days. That is interest-
ing to think about […].”





Post factum 
Gilberto Mariotti e Joanna Barossi 

Vizinhos, pósfacio e índice dividem entre si a organização de indícios, 
rastros, em avaliações de processos conclusos, leituras póstumas e re-
capitulações. Oferecem também alguma visibilidade à própria leitura, 
visto que alcançá-los implica em passar, mesmo que rapidamente, por 
todo o volume. Que marcas ficam, então, de um processo como este 
que agora se encerra, e que até ontem chamávamos, todos os dias, 
de projeto? Ou, aproveitando ainda a presença do tema do trabalho 
escravo: que marcas o trabalho realizado até aqui imprime nisso que 
inicialmente entendíamos como o corpo da pesquisa? 

Será preciso ainda algum distanciamento para um posfácio de 
fato, mas como editores, nos cabe fazer alguns apontamentos antes 
que chegue ao fim esta primeira leitura.

Sem a pretensão de representar a totalidade dos estudos, pes-
quisas e discussões, nem ser compêndio das ações e realizações do 
Projeto Contracondutas, antes mais uma destas ações, entre outras, 
o livro Contracondutas ainda deve disparar novos processos, propor 
desdobramentos. Seu desenho, contudo, talvez tenha atuado como 
uma estrutura de apoio com que pudemos contar ao longo deste ano 
de trabalho. 

Ao contrário da edição de um corpo já limitado de materiais e 
produções, tratou-se de organizar produções de diferentes temporali-
dades, que ainda agora se movimentam. Daí a opção por agrupamen-
tos que, se por um lado convidam a uma ordenação para a leitura, por 
outro, aceitam o contato pontual ou consulta de materiais que possam 
se conectar entre si de maneira inédita, visto que depende do caminho 
realizado pelo leitor. A atomização em partículas recombináveis possi-
bilita diferentes direções de leitura, como uma história em construção, 
tanto na busca por respostas, quanto na investigação que o leitor, por 
si mesmo, alinha à medida em que lê.

Estes três conjuntos de produções denotam momentos distin-
tos: o de uma conceituação fundamental do projeto e das questões 
priorizadas, dentre as várias que a temática poderia aventar, e que 
coloca em discussão; o de um foco nas questões mais diretamente 
ligadas à atuação profissional de nosso primeiro público, pretendendo 

implicá-lo na discussão de suas próprias condutas; e um outro ainda, 
em que a compreensão do que estas implicações reverberam em um 
entorno social e político mais amplo.

Além desta construção, trabalhamos no sentido de constituir um 
lugar não domesticado para as intervenções, que tanto significaram 
para o projeto. A ideia era que as imagens que nasceram destas 
ações e intervenções não chegassem ao final como registros fracos 
de momentos tão potentes como estes, estruturantes que foram do 
processo. Que estes indícios que eles são agora possam, sem hierar-
quia quanto a linguagem, potencializar em relação de igualdade as 
reflexões textuais.

A demanda pela problematização e socialização do tema evi-
denciava desde o primeiro momento do projeto a falta de troca entre 
campos de saber apartados social e disciplinarmente. Deste modo 
cabia desde o primeiro desenho a tentativa de criar um espaço de 
encontro e reflexão em que as produções ou reflexões de especialistas, 
estudantes e pesquisadores se ativassem reciprocamente.

Para além da consciência que se desenvolveu acerca do tema, 
este passou a ser para nós, pela lida e discussão, pelo contato com 
as produções de seus especialistas e pesquisadores, uma lente que 
revelava as entranhas de tantos outros processos temáticos, ou disci-
plinas, nem sempre associadas diretamente ao trabalho escravo. Sua 
radicalidade foi se revelando também por sua abrangência e onipre-
sença: perpassa toda edificação, em muitos dos sentidos aos quais 
está ligada esta palavra. Se o leitor chegar até o fim deste livro aberto 
a admiti-lo, então os indícios e marcas deste processo se encontram 
aqui, como corpo vivo.

594



Post factum
Gilberto Mariotti and Joanna Barossi 

The organization of the evidence and findings through evaluations of 
concluded processes, posthumous readings and recapitulations is di-
vided into neighbors, the afterword and the table of contents. They also 
provide some visibility to the actual reading, considering that reaching 
them implies that readers go through the entire volume, no matter 
how quickly. What marks will then remain from a process such as this 
one, one which now comes to a close and which, up until yesterday, we 
referred to on a daily basis as the Project? In other words, still making 
use of the theme's presence, what marks do the work as conducted 
thus far imprint on the body of research?

A certain amount of detachment would be necessary for a real 
afterword, but as editors it is up to us to make a few key points before 
we come to the end of this first reading.

Without intending to fully represent the studies, research and 
discussions, nor to serve as a compendium of the actions and achieve-
ments of Counter-Conducts Project, before yet another of these 
actions, among others, the book Contracondutas should further yield 
new processes and propose offshoots. Its design, however, has per-
haps acted as a structure of support that we have been able to rely on 
throughout this long year of work. 

Unlike editing an already limited body of material and output, the 
task here was to organize work that came from different time periods, 
but which remain in motion. Hence, the decision for groupings which, 
while, on the one hand, invite a sequencing for the reading, on the other, 
they also accept the sporadic contact or consultation of materials 
capable of connecting with one another in a brand new manner, con-
sidering that it depends on the path taken by the reader. The atomi-
zation into re-arrangeable particles enables the possibility of different 
directions of reading, like a story in construction, both in the search for 
answers, and in the investigation that readers themselves direct as they 
proceed in their reading.

These three sets of production denote distinct moments: that of a 
fundamental conceptualization of the project and the prioritized sub-
ject matters, out of the many that the theme might occasion and bring 

up for discussion; one that focuses on issues more directly connected 
to the professional efforts of our first public, intending to implicate it 
in a discussion of its own conduct; and another in which there is an 
understanding that these implications reverberate in a broader social 
and political scenario. 

In addition to this construction, we worked to constitute an undo-
mesticated place for the interventions, which meant so much for the 
project. The idea was that the images born out of these actions and 
interventions would not end up as weak registers of such powerful 
moments, integral as they were to the process. Let's hope that these 
current findings, with no hierarchy in terms of language, are able to 
empower textual reflections concerning equality.

The demand for a questioning and socialization of the theme, from 
the very first moment of the project, demonstrated a lack of exchange 
between socially and disciplinarily detached fields of knowledge. As 
such, it was up to us to attempt to create a space for meeting and 
reflection in which the production or reflections of specialists, students, 
artists and researchers enable one another reciprocally.

Aside from the awareness that developed around the theme, this 
went on to become for us, through endeavor and discussion, through 
contact with the work of specialists and researchers, a lens that 
revealed the inner workings of so many other thematic processes and 
disciplines not necessarily directly associated with slave labor. Its 
radical nature was also gradually revealed through its reach and omni-
presence: it pervades every edification, in many senses of this word. If 
readers reach the end of this book open to accepting it, then the traces 
and marks of this process are found here, like a living body.
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Breves considerações 
soBre o traBalho 
escravo do Ponto de 
vista legal

Silvia Rodrigues Pachikoski

Trabalho escravo é crime e deve ser combatido de todas as maneiras 
possíveis. Para contextualizar, segundo dados do “índice de escravidão 
global de 2016” (REIS, 2016; WALK FREE FOUNDATION, 2016) o nú-
mero de pessoas sujeitas à “escravidão moderna” ultrapassa 45 milhões. 
E há mais um dado, ainda mais assustador: segundo o mesmo relatório, 
58% desses 45 milhões estão distribuídos em apenas 5 países.

Esses dados demonstram que ainda que o mundo tenha evoluído 
em diversas áreas, alguns costumes do passado assombram o nosso 
presente e, consequentemente, o nosso futuro.

Em 2006 o site Repórter Brasil publicou um artigo para apresen-
tar um levantamento realizado pela Comissão Pastoral da Terra, em 
que se identificou cerca de 25.000 pessoas trabalhando em regime 
escravo, dentre as quais a maioria são homens semianalfabetos, com 
25 a 40 anos de idade (REPÓRTER BRASIL, 2006).

Em outro artigo, publicado pelo Repórter Brasil, foram apresen-
tados dados que mostram todas as fiscalizações realizadas no país 
entre os anos de 1995 a 2015. Foram realizadas 151 operações, sendo 
que no mesmo período (ano de 2015), além dessas operações, 273 
estabelecimentos foram inspecionados. O número de trabalhadores 
resgatados em 2015 foi de 1.111. Segundo dados apresentados em um 
artigo publicado pelo site Agência Brasil, o Brasil tem mais de 160 mil 
pessoas submetidas ao trabalho escravo.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério do Trabalho 
e do Emprego (TEM) são os responsáveis pela fiscalização e comba-
te à exploração de mão de obra em condição análoga à escravidão. 
Ambos os Ministérios dependem de denúncias para que seja efetuada 
investigação para se identificar trabalhadores em condições de escra-
vidão, realizada normalmente por intermédio de um grupo móvel com 
ajuda da Comissão Pastoral da Terra e da Polícia Militar. O número de 
pessoas envolvidas no combate é insuficiente. Parece impressionante 
que, nos dias de hoje, tenhamos que lidar com este tipo de comporta-
mento, em pleno século XXI.

Em decorrência dos ilícitos identificados e praticados, não só em 
relação a submeter o trabalhador à condição análoga de escravo, mas 

da má aplicação das leis trabalhistas, o MPT tem firmado acordos 
com as empresas para que assumam o compromisso de não mais 
praticar tal conduta, sob pena de multa e ainda mediante o pagamen-
to de uma determinada indenização por conta do descumprimento 
objeto da discussão.

Essas indenizações são revertidas para o Fundo de Direitos 
Difusos (FDD) e para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e 
outras tantas são direcionadas para entidades civis com um objetivo 
específico de realização de um trabalho compensatório ou educativo, 
para auxiliar na erradicação do trabalho análogo ao escravo.

Nesse sentido, com intuito de auxiliar o combate ao trabalho 
escravo, o MPT do Estado de São Paulo decidiu investir parte da 
multa recebida em acordo judicial, celebrado com uma das grandes 
construtoras brasileiras, que estabeleceu uma multa para compen-
sação dos danos no valor de R$ 15 milhões, tendo em vista a obra no 
Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, 
São Paulo, em que trabalhadores foram mantidos em condições aná-
logas às de escravos.

Do montante pago pela construtora como compensação de danos, 
parte desta verba (R$ 7 milhões) foi revertida para iniciativas que 
tivessem objetivos filantrópicos, culturais, educacionais, científicos 
ou que ajudassem a melhorar as condições de trabalho. A Escola da 
Cidade recebeu parte do valor arrecadado. 

Cumpre observar que, na grande maioria das vezes, as empresas e 
o MPT negociam este acordo ainda em fase administrativa. Esta com-
posição recebe a denominação Termo de Ajuste de Conduta (TAC) e 
constitui um compromisso firmado pela empresa com o MPT, em que 
o empregador se compromete a cumprir alguma obrigação inadimpli-
da ou a deixar de fazer alguma conduta ilícita ou considerada preju-
dicial à coletividade dos trabalhadores. Esses acordos normalmente 
definem uma multa pelo descumprimento e determinam o pagamento 
de uma compensação dos danos sofridos pelos trabalhadores.

Os TACs têm sido instrumento de grande valia para o combate à im-
punidade. Isso porque quando o ato ilícito já ocorreu, é necessário aco-
lher as vítimas, requalificá-las e reverter os fatores de vulnerabilidade, 
para que elas não voltem a ser novamente vítimas de trabalho escravo. 

Nesse ponto, o Brasil ainda tem muito que melhorar. Não há órgãos 
públicos de acolhimento a esses trabalhadores, e as instituições pú-
blicas envolvidas no enfrentamento do trabalho escravo não possuem 
ferramentas nem pessoas para viabilizar essa etapa de acolhimento. 

Por conta dessa situação, o MPT tem destinado parte das multas 
cobradas a entidades, como a Escola da Cidade, com o compromis-
so de realizarem um trabalho educativo, ou outras entidades que 
possuem condições de requalificar o trabalhador e auxiliar na sua 
recolocação.

Assim é que a verba recebida pela Escola da Cidade foi utiliza-
da no desenvolvimento do Projeto Contracondutas, para subsidiar a 
política pública por meio de estudos para repressão e prevenção do 
trabalho escravo e tráfico de pessoas.
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É importante salientar que a Associação Escola da Cidade foi 
declarada, em 2015, como Utilidade Pública Federal (UPF), título 
concedido pelo Ministério da Justiça, que confirma o reconhecimento 
de serviços prestados pela entidade e possibilita que a Escola receba 
doações da União, de suas autarquias e, com isso, desenvolver traba-
lhos sempre em prol da sociedade, como o Projeto Contracondutas: 
um projeto amplo e público para mostrar a realidade do problema e 
formas de enfrentá-lo.

Vale ressaltar que as condutas criminosas praticadas contra os 
trabalhadores estão amplamente definidas na legislação brasileira. 
Aliás, há uma extensa gama de leis que estabelecem sua proibição. 
Aparentemente, porém, ainda hoje as empresas não se amedrontam 
em agir contrariamente à lei. O pequeno aparato de fiscalização não é 
suficiente para conter os maus empresários.

Nesse sentido, conforme a Convenção 29 da Organização 
Internacional do Trabalho – OIT (1932), considera-se “‘trabalho for-
çado ou obrigatório’ todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo 
sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu 
de espontânea vontade” (Ibid.). 

O Brasil é signatário de aliança com a OIT, comprometendo-se 
a abolir toda forma de trabalho forçado no país e penalizar o em-
pregador de forma efetiva. Há uma extensa previsão legal contra o 
trabalho escravo.

Cumpre ressaltar que o relatório de 2005 da OIT concluiu 
que “o trabalho forçado não pode simplesmente ser equiparado a 
baixos salários ou a más condições de trabalho”, (OIT, 2005, p. 5). 
“Tampouco cobre situações de mera necessidade econômica, por 
exemplo, quando um trabalhador não tem condições de deixar um 
posto de trabalho devido à escassez, real ou suposta, de alternativas 
de emprego” (Ibid.). 

Mas não é disso que estamos tratando aqui. De fato, há no Brasil, 
como neste caso específico, muitos empregadores que não se preocu-
pam com o fato de estarem submetendo seus trabalhadores a condi-
ções efetivamente degradantes.

O Código Penal, em seu artigo 149,1 define como conduta crimi-
nosa o ato de reduzir alguém à condição análoga à de escravo, e o seu 
artigo 2072 estabelece a conduta criminosa de aliciamento de traba-
lhadores com o fim de levá-los a outra localidade do território nacional. 

Por sua vez, a Portaria Interministerial 2/2011 do MPT3 mantém 
uma “lista negra”, atualizada semestralmente, dos empregadores 
que contratam trabalhadores em condições análogas à escravidão ou 
aliciam em prática de tráfico de pessoas. 

A Constituição Federal, além do artigo 243,4 que prevê a expro-
priação de propriedades onde houver trabalho escravo, destinando- 

-as à reforma agrária e à habitação popular, que é o que institui o 
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, como direito fundamental, 
previsto no inciso III do artigo 1º.5

A Constituição, ainda, estipula os direitos trabalhistas, no 
artigo 7º,6 como direitos irrenunciáveis e indisponíveis.

Vale ainda citar a Resolução 212, de 15/12/2015, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), que estabeleceu o FONTET – Fórum 
Nacional para Monitoramento e Solução das Demandas Atinentes à 
Exploração e do Tráfico, que tem por objetivo promover o levantamen-
to de dados estatísticos relativos ao número, à tramitação, às sanções 
impostas e outros dados relevantes sobre inquéritos e ações judiciais 
que tratem da exploração de pessoas em condições análogas à de 
trabalho escravo e do tráfico de pessoas, além de debater e buscar 
soluções que garantam mais efetividade às decisões da Justiça. 

Segundo o CNJ, nos últimos 20 anos, cerca de 50 mil pessoas 
foram libertadas de condições análogas à de escravo em quase 
1,8 mil ações do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República. Os valores de 
indenizações cobradas dos empregadores e não pagas ultrapassam 
R$ 86 milhões.

Não se pode olvidar que o Direito do Trabalho visa à fiscalização do 
trabalho; à aplicação dos direitos dos trabalhadores; à proteção aos inte-
resses dos empregados; à melhoria das condições sociais; e, à obrigato-
riedade da contraprestação ao trabalho, na forma de salário e benefícios.

Diante disso, tem-se na Justiça o referencial, pela aplicação e in-
terpretação de suas normas, ao respeito das relações de trabalho e ao 
combate ao trabalho em condições análogas às de escravidão.

Há quem diga que as modificações realizadas no Código Penal 
afrouxaram o conceito de trabalho escravo, transformando em crime 
situações que não se coadunam com o conceito mundial de escravi-
dão, tais como as jornadas exaustivas de trabalho, condições degra-
dantes, baixos salários, restrições para deixar o local de labuta, e até 
mesmo o uso de mão de obra infantil.

Entendo que as alterações na Lei Penal ampliaram o conceito de 
trabalho escravo, criando algumas situações demasiadamente subjeti-
vas e que podem levar a interpretação divergente. De qualquer modo, 
as situações encontradas, tais como a do Aeroporto de Guarulhos, de-
vem ser combatidas e evitadas, dado que não correspondem ao mun-
do contemporâneo, e às quais não se pode mais “fazer vista grossa”. 

Para que se possa entender melhor o absurdo praticado, a con-
duta da construtora, em pleno Aeroporto Internacional em São Paulo, 
demonstra o pouco caso e a certeza de impunidade que paira sobre 
o mercado brasileiro. A conduta reprimida envolveu o aliciamento 
de trabalhadores no Nordeste, com utilização de carros de som para 
divulgar a possibilidade de emprego. Os trabalhadores foram obriga-
dos a pagar por sua viagem e, ao chegar a São Paulo, foram coloca-
dos em imóveis, barracos ou locais sem qualquer estrutura, de água, 
banheiro, camas, móveis ou colchões. Permaneceram incomunicáveis 
e em situação desumana, sem trabalho, sem salários ou alimentação. 
111 trabalhadores foram salvos pela atuação do sindicato local, que 
conseguiu enviar ao canteiro de obras panfletos em que informavam 
telefone para denúncias. Com isso, receberam ligações e conseguiram 
salvar os trabalhadores. Mas, segundo consta, foram muito mais em-
pregados aliciados e submetidos a esta situação vexatória e ilegal. 
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O trabalho desenvolvido pela Escola da Cidade é de extrema 
relevância, pois tem um caráter educativo e transformador, com um 
espaço de produção e edição de conteúdos que possam desdobrar e 
alimentar novos estudos sobre o tema do trabalho análogo ao escravo, 
por meio do diálogo entre áreas do conhecimento e articulação entre 
suas diferentes produções. 

Além do trabalho sancionador advindo dos TACs, educativo como 
este elaborado pela Escola da Cidade, outro fator importante nesse 
combate tem sido a obrigação das empresas e de seus dirigentes em 
agir de acordo com as leis e regras vigentes. 

São as regras de compliance, ou seja, um conjunto de disciplinas 
para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas 
e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da 
instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer 
desvio ou inconformidade que possa ocorrer.

A palavra compliance é oriunda do verbo to comply que, em 
inglês, significa “agir em sintonia com as regras”, o que já explica 
o termo. Compliance, em termos didáticos, significa estar absolu-
tamente em linha com normas, controles internos e externos, além 
de todas as políticas e diretrizes estabelecidas para o negócio. É a 
atividade de assegurar que a empresa esteja cumprindo à risca todas 
as imposições dos órgãos de regulamentação, dentro de todos os 
padrões exigidos de seu segmento. E isso vale para as esferas tra-
balhista, fiscal, contábil, financeira, regulatórias, ambiental, jurídica, 
previdenciária, ética etc.

Essas regras visam evitar que a empresa seja onerada com res-
trições legais, multas, punições judiciais, além, é claro, da mácula em 
sua reputação. 

As condenações por responsabilidades solidárias e subsidiárias são 
cada vez mais frequentes, e evitar uma desagradável surpresa ao des-
cobrir um parceiro envolvido em casos de escândalos, ou mesmo inter-
ferindo desastrosamente em sua operação, é dever do bom empresário.

Dessa forma, as grandes corporações e, mais recentemente, as 
empresas de porte médio, já em consequência da atitude das pri-
meiras, resolveram adequar seus procedimentos e controles internos 
de forma a garantir a obediência estrita à Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), adequação dos processos internos às normas técnicas 
recomendadas para certificação ISO, conformidade contábil segundo 
padrões internacionais, sintonia com obrigações fiscais, procedimen-
tos em sinergia com marcos de responsabilidade ambiental, dentre 
outras obrigações. 

Com isso, inicia-se uma cadeia virtuosa no sentido de que as em-
presas que agem corretamente, respeitando as regras vigentes, não 
contratam ou mantêm vínculo comercial com outras que são descum-
pridoras da lei. 

É bastante frequente verificar que as grandes corporações têm 
auditado seus fornecedores e terceiros com quem se relacionam, de 
forma a garantir que não exista trabalhador sendo submetido a condi-
ção degradante ou trabalho infantil.

Muitos contratos já trazem em seu conteúdo cláusulas proibindo 
e considerando causa de rescisão, e de aplicação de multas severas, a 
submissão de trabalhadores à condição análoga a escravo. 

Pouco a pouco, as empresas brasileiras estão abandonando a 
mentalidade, típica de alguns países subdesenvolvidos, de infringir a 
legislação trabalhista com a finalidade de angariar lucro. 

Felizmente, as companhias atingiram um grau de maturidade, no 
sentido de investir na política preventiva. Prevenir é muito mais barato 
e menos desastroso do que remediar. Recentemente, diversas empre-
sas anunciaram a implantação de compliance trabalhista voltado para 
a segurança do trabalho, com o objetivo de garantir a adequação de 
todas as suas unidades às normas de segurança de trabalho vigentes 
no país. Do mesmo modo em relação ao trabalho escravo.

A privacidade no meio corporativo tende a diminuir, tanto para 
empresas quanto para executivos. Por temor de desvios, as compa-
nhias passam a contratar serviços de due diligence7 contínuo e mais 
detalhista que os atuais, incluindo clientes, fornecedores, parceiros e 
até funcionários próprios e de terceiros.

Conclui-se, portanto, que toda essa cadeia de providências deve 
auxiliar no combate ao trabalho degradante e reduzir o alto índice bra-
sileiro de trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravo.

Nesse diapasão, a atuação conjunta do MTE, do MPT, do Poder 
Judiciário e das entidades da sociedade civil, bem como a conscien-
tização das empresas por força das regras de compliance e, ainda, a 
consequente conscientização da população em geral são primordiais 
para a necessária mudança.

Há muito a ser feito, incessantemente, como em uma colmeia 
em que todas as abelhas trabalham em prol de um benefício comum 
e juntas combatem os ataques sofridos. A sociedade, em conjunto, 
deve estar atenta e repelir essas mal fadadas práticas, apresentando 
denúncias, orientando os menos favorecidos. Trata-se, enfim, de um 
incessante trabalho, pois, como disse Thomas Jefferson, “o preço da 
liberdade é a eterna vigilância!”.

1 “Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de 
escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou 
a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições 
degradantes de trabalho, quer restringindo, por 
qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 
contraída com o empregador ou preposto: 
Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa, além 
da pena correspondente à violência.
§ 10 Nas mesmas penas incorre quem:
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por 
parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local 
de trabalho; 
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho 
ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.

§ 20 A pena é aumentada de metade, se o crime é 
cometido:
I – contra criança ou adolescente; 
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou origem”.

2 “Art. 207 – Aliciar trabalhadores, com o fim de 
levá-los de uma para outra localidade do território 
nacional:
Pena – detenção de um a três anos, e multa. 
(Redação dada pela Lei nº 9.777, de 1998).
§ 1º Incorre na mesma pena quem recrutar traba-
lhadores fora da localidade de execução do trabalho, 
dentro do território nacional, mediante fraude ou 
cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou, 
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ainda, não assegurar condições do seu retorno ao 
local de origem. (Incluído pela Lei nº 9.777, de 1998).
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço se 
a vítima é menor de dezoito anos, idosa, gestante, in-
dígena ou portadora de deficiência física ou mental”.

3 “Art. 1º Manter, no âmbito do Ministério do 
Trabalho e Emprego – MTE, o Cadastro de 
Empregadores que tenham submetido trabalhado-
res a condições análogas à de escravo, originalmen-
te instituído pelas Portarias nºs 1.234/2003/MTE e 
540/2004/MTE.
Art. 2º A inclusão do nome do infrator no Cadastro 
ocorrerá após decisão administrativa final relativa 
ao auto de infração, lavrado em decorrência de 
ação fiscal, em que tenha havido a identificação de 
trabalhadores submetidos a condições análogas à 
de escravo”.

4 “Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de 
qualquer região do País onde forem localizadas 
culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a 
exploração de trabalho escravo na forma da lei 
serão expropriadas e destinadas à reforma agrária 
e a programas de habitação popular, sem qualquer 
indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras 
sanções previstas em lei, observado, no que couber, 
o disposto no art. 5º. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 81, de 2014).
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor eco-
nômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins e da exploração de 
trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo 
especial com destinação específica, na forma da lei 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, 
de 2014)”.

5 “Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
(...)
III – a dignidade da pessoa humana;”

6 “Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:
I – relação de emprego protegida contra despedida 
arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização compensa-
tória, dentre outros direitos;
II – seguro-desemprego, em caso de desemprego 
involuntário;
III – fundo de garantia do tempo de serviço;
IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente 
unificado, capaz de atender a suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família com moradia, ali-
mentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com reajustes perió-
dicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo 
vedada sua vinculação para qualquer fim;
V – piso salarial proporcional à extensão e à comple-
xidade do trabalho;

a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite 
de dois anos após a extinção do contrato; 
b) até dois anos após a extinção do contrato, para o 
trabalhador rural;
XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das re-
lações de trabalho, com prazo prescricional de cinco 
anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o 
limite de dois anos após a extinção do contrato de 
trabalho (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 28, de 25/05/2000);
XXX – proibição de diferença de salários, de exercí-
cio de funções e de critério de admissão por motivo 
de sexo, idade, cor ou estado civil;
XXXI – proibição de qualquer discriminação no to-
cante a salário e critérios de admissão do trabalha-
dor portador de deficiência;
XXXII – proibição de distinção entre trabalho ma-
nual, técnico e intelectual ou entre os profissionais 
respectivos;
XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de quatorze anos, salvo na con-
dição de aprendiz;
XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito e de qualquer traba-
lho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998);
XXXIV – igualdade de direitos entre o trabalhador 
com vínculo empregatício permanente e o trabalha-
dor avulso
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos 
trabalhadores domésticos os direitos previstos nos 
incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, 
bem como a sua integração à previdência social.
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos 
trabalhadores domésticos os direitos previstos nos 
incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII 
e, atendidas as condições estabelecidas em lei e 
observada a simplificação do cumprimento das 
obrigações tributárias, principais e acessórias, 
decorrentes da relação de trabalho e suas peculia-
ridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV 
e XXVIII, bem como a sua integração à previdência 
social (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
72, de 2013)”.

7 A due diligence é um processo de investigação e 
auditoria nas informações de empresas, fundamen-
tal para confirmar os dados disponibilizados aos po-
tenciais compradores, investidores ou contratantes.

VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 
convenção ou acordo coletivo;
VII – garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, 
para os que percebem remuneração variável;
VIII – décimo terceiro salário com base na remune-
ração integral ou no valor da aposentadoria;
IX – remuneração do trabalho noturno superior à do 
diurno;
X – proteção do salário na forma da lei, constituindo 
crime sua retenção dolosa;
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvin-
culada da remuneração, e, excepcionalmente, par-
ticipação na gestão da empresa, conforme definido 
em lei;
XII – salário-família para os seus dependentes;
XII – salário-família pago em razão do dependente 
do trabalhador de baixa renda nos termos da lei 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 1998);
XIII – duração do trabalho normal não superior a 
oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, 
facultada a compensação de horários e a redução 
da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva 
de trabalho (Vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943);
XIV – jornada de seis horas para o trabalho realiza-
do em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva;
XV – repouso semanal remunerado, preferencial-
mente aos domingos;
XVI – remuneração do serviço extraordinário supe-
rior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal 
(Vide Del 5.452, art. 59 § 1º);
XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 
menos, um terço a mais do que o salário normal;
XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do emprego 
e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
XIX – licença-paternidade, nos termos fixados em 
lei;
XX – proteção do mercado de trabalho da mulher, 
mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
XXI – aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 
sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;
XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por 
meio de normas de saúde, higiene e segurança;
XXIII – adicional de remuneração para as atividades 
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
XXIV – aposentadoria;
XXV – assistência gratuita aos filhos e dependen-
tes desde o nascimento até seis anos de idade em 
creches e pré-escolas;
XXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes 
desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em 
creches e pré-escolas (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006);
XXVI – reconhecimento das convenções e acordos 
coletivos de trabalho;
XXVII – proteção em face da automação, na forma 
da lei;
XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo 
do empregador, sem excluir a indenização a que este 
está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
XXIX – ação, quanto a créditos resultantes das rela-
ções de trabalho, com prazo prescricional de:



Brief considerations 
on slave laBor 
from a legal 
standPoint

Silvia Rodrigues Pachikoski

Slave labor is a crime and should be fought in all possible forms. To 
contextualize, according to data from the “global slavery index of 2016” 
(REIS, 2016; WALK FREE FOUNDATION, 2016) the number of people 
subjected to “modern slavery” exceeds 45 million. Yet there is data 
even more frightening: according to the same report, 58% of these 45 
million are distributed among only 5 countries. 

This data demonstrates that although the world has evolved in 
many areas, some customs from the past haunt our present and, con-
sequently, our future.

In 2006, the website Repórter Brasil published an article present-
ing a survey conducted by the Pastoral Land Commission (Comissão 
Pastoral da Terra), which identified around 25,000 people working in a 
slave regime, where a large part are semi-illiterate men ranging in age 
from 25 to 40 years old (REPÓRTER BRASIL, 2006).

In another article, published by Repórter Brasil, data was presented 
that showed all the inspections performed in the country between 1995 
and 2015. 151 operations were carried out. During that same period 
(2015) and besides these operations, 273 establishments were inspect-
ed. The number of rescued workers in 2015 was 1,111. According to the 
data presented in an article published on the site Agência Brasil, Brazil 
has more than 160,000 people subjected to slave labor.

The Ministry of Public Labor (Ministério Público do Trabalho 
or MPT) and the Ministry of Labor and Employment (Ministério do 
Trabalho e do Emprego or TEM) are responsible for the inspection 
and combat of exploitation of the workforce in conditions analogous 
to slavery. Both Ministries rely on complaints that identify workers in 
slavery conditions in order to conduct investigations. The investigations 
are normally carried out by a mobile group with help from the Pastoral 
Land Commission and the Military Police. The number of people 
involved in combating is insufficient. It seems impressive that, these 
days, we have to deal with this kind of behavior in the 21st century. 

As a consequence of the illicit acts identified and practiced, not 
only in relation to submitting the worker to the conditions analogous 

to slavery but also to misapplication of workers’ laws, the MPT has 
entered into agreements with the companies that they will make a 
commitment to no longer engage in such conduct, under penalty of 
fine and further through a payment of a determined indemnity due to 
the non-compliance aspect of the discussion.

These indemnities are reverted to the Diffused Rights Fund (Fundo 
de Direitos Difusos or FDD) and the Workers’ Assistance Fund (Fundo 
de Amparo ao Trabalhador or FAT). Many others are directed to civil en-
tities with a specific objective of carrying out compensatory or educa-
tional work with the intention of helping to eradicate slave labor.

With the intent to assist in combating slave labor, the MPT of 
the State of São Paulo decided to invest part of the fine received in 
accordance with the judiciary verdict that had been handed down 
to and agreed upon by one of the largest Brazilian contractors. The 
verdict established a fine for compensation of damages totalling 
$15 million Reais, taking into account the work done on Terminal 3 at 
the International Airport of Cumbica in Guarulhos, São Paulo, in which 
workers were maintained in conditions analogous to slavery. 

From the amount paid by the construction company as compensa-
tion for damages, part ($7 million Reais) was reverted to philanthropic, 
cultural, educational, and scientific initiatives, or to those that try to 
improve working conditions. The Escola da Cidade received part of 
amount collected.

It should be noted that, in most cases, the companies and the MPT 
negotiate this agreement at an administrative stage. This structure is 
called the Conduct Adjustment Term (Termo de Ajuste de Conduta or 
TAC) and constitutes a commitment signed by the company with the 
MPT, in which the employer takes on the obligation to fulfill a default or 
cease any conduct that is unlawful or considered harmful to the work-
ers’ unions. These agreements usually set a fine for non-compliance 
and determine the compensation for damages suffered by workers.

The TACs have been instrumental in combating impunity. This is 
because when the unlawful act has already occurred, it’s necessary to 
support the victims, retrain them, and reverse their vulnerability factors 
so that they don’t become a victim of slavery again.

In this aspect, Brazil still needs to grow a lot. There are no public 
systems of support for such workers and the public institutions that 
deal with slave labor do not have the tools or people to enable this level 
of accommodation.

Mainly due to this, the MPT determined part of the paid fines go to 
entities, such as the Escola da Cidade, with the agreement of con-
ducting educational work and other entities that are able to retrain the 
worker and aid in their relocation.

Thus, the money received by the Escola da Cidade was used for the 
development of Counter-Conducts Project that would subsidize public 
policy through studies on repression and how to prevent slave trafficking. 

It is important to point out that the Escola da Cidade Association 
was declared a Federal Public Utility (Utilidade Pública Federal or UPF) 
in 2015, a title granted by the Ministry of Justice that recognizes services 
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provided by the entity and allows the school to receive donations from 
the union and its municipalities, and, with that, develop works in favor of 
society, such as Counter-Conducts Project: a broad and public project 
aimed at showing the reality of the problem and ways to face it.

It is important to point out that the criminal conducts carried out 
against the workers are widely defined in Brazilian legislation. On a 
side note, there is an extensive range of laws that establish their unlaw-
fulness. However, it would appear that, still today, the companies are 
not afraid to act contrary to the law. The tiny survey team is not enough 
to contain the bad businessmen.

To this effect, according to the International Labor Organization’s—
ILO (1932) Convention 29, “forced or compulsory labor shall mean all 
work or service which is exacted from any person under the menace 
of any penalty and for which the said person has not offered himself 
voluntarily ” (Ibid.). 

Brazil signed this alliance with the ILO and committed itself to 
abolish every form of forced labor in the country and to penalize the 
employer effectively. There are extensive provisions against slave labor.

It should be noted that the ILO report from 2005 concluded 
that “forced labor cannot simply be equated with low wages or poor 
working conditions,” says the report. “Nor does it cover situations of 
pure economic necessity, as when a worker feels unable to leave a job 
because of the real or perceived absence of employment alternatives” 
(ILO, 2005, p. 5). 

However this is not what we are dealing with here. In fact, there are 
in Brazil, like in this specific case, many employers who do not care that 
they are subjecting their workers to degrading conditions.

In Article 149 of the Penal Code1, criminal conduct is defined as the 
act of reducing someone to conditions analogous to slavery, and Article 
2072 establishes as criminal conduct the enticement of workers with the 
purpose of taking them to another location within the national territory.

In turn, MPT Inter-ministerial Ordinance 2/20113 maintains a 
“blacklist,” updated every six months, of those employers that contract 
workers into slave-like conditions or entice in practice human trafficking.

The Federal Constitution, as well as Article 2434, provides for the 
expropriation of properties where there is slave labor and allocates 
them to agrarian reform and public housing. The same article also 
instituted the Principle of the Dignity of the Human Person (Princípio 
da Dignidade da Pessoa Humana) as a fundamental right, set in item III 
of the first Article5.

The Constitution also stipulates labor rights in Article 76, as inalien-
able and unavailable rights.

It is still worth citing Resolution 212 of December 15, 2015, from 
the National Justice Council (Conselho Nacional de Justiça or CNJ) 
that established the FONTENT or National Forum for Monitoring and 
Settlement of Demand Concerning Exploitation and Trafficking (Fórum 
Nacional para Monitoramento e Solução das Demandas Atinentes 
à Exploração e do Tráfico), which aims to promote the collection of 
statistical data on the number, procedure, and penalties imposed and 

other relevant data on inquiries and legal actions dealing with the ex-
ploitation of persons in conditions analogous to slave labor and human 
trafficking and in addition to debate and seek solutions that guarantee 
more effective decisions from the Justice.

According to the CNJ, in the last 20 years, about 50 thousand 
people have been released from slave-like conditions in almost 1.8 
thousand actions by the Special Mobile Inspection Group of the 
Presidential Secretariat of Human Rights. The amounts of indemnities 
collected from employers and not paid exceed $86 million Reais.

It should not be forgotten that the Right to Work is aimed at super-
vising work; the application of workers’ rights; protection of employees’ 
interests; the improvement of social conditions; and, the obligatoriness 
of the consideration to the work, in the form of salary and benefits.

Faced with this, we have in court the referential for the application 
and interpretation of its norms, respect for labor relations, and the fight 
against slave-labor conditions.

Some say that the modifications made in the Penal Code have 
loosened the concept of slave labor, transforming into a crime situ-
ations that do not conform to the world concept of slavery, such as 
exhaustive working hours, degrading conditions, low wages, restriction 
from escaping the worksite, and even the use of child labor.

I understand that the changes in Criminal Law have broadened the 
concept of slave labor, creating some situations that are too subjective 
and can lead to divergent interpretation. In any case, the situations en-
countered, such as that at Guarulhos Airport, are situations that must 
be tackled and avoided, which do not reflect the contemporary world 
and for which one can no longer “turn a blind eye.”

In order to better understand the absurdity practiced, the con-
duct of the construction company, at the International Airport in São 
Paulo, shows the disdain and certainty of impunity that hovers over the 
Brazilian market. The suppressed conduct involved the enticement of 
workers in the Northeast, using megaphone equipped cars to publicize 
the possibility of employment. The workers were forced to pay for their 
trip, and when they arrived in São Paulo, they were placed in houses, 
shacks, or places lacking any basic facilities such as water, bathroom, 
beds, furniture, or mattresses. They remained in isolation and inhumane 
conditions, without work, without wages, without food. 111 workers were 
saved by the operations of the local union. They were able to send pam-
phlets to the construction site which gave a telephone number the work-
ers could call to complain. Because of this action, they received calls 
and managed to save the workers. But, it is said, there were many more 
employees lured and subjected to this humiliating and illegal situation.

The work developed by the Escola da Cidade is of extreme impor-
tance, since it has an educational and transformative character and 
opens a space for the production and edition of content that can unfold 
and feed new studies on the subject of slave labor, through dialogue 
between areas of knowledge and articulation among it various outputs.

Beyond the sanctioning work coming from the TACs such as edu-
cational ones like this one elaborated by the Escola da Cidade, another 
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important factor in this fight has been the obligation of the companies 
and their leaders to act in accordance with the current laws and rules.

Compliance rules are regulations that enforce the legal and regula-
tory norms, the policies and guidelines established for a business and 
their activities within the institution or company, and they avoid, detect, 
and treat any deviation or nonconformity that may occur.

The word "compliance" originated in the verb "to comply," which 
means “to act in harmony with the rules”, which already explains the 
term. Compliance, in didactic terms, means being absolutely in line 
with norms, internal and external controls, in addition to all policies and 
guidelines established for that business. It is the activity of ensuring 
that the company is complying strictly with all the impositions of regu-
latory bodies, within all required standards of its sector. This applies to 
the realms of labor, fiscal, accounting, financial, regulatory, environmen-
tal, legal, social security, ethics, etc.

These rules aim to prevent the company from being burdened with 
legal restrictions, fines, judicial punishments, and, of course, tainted 
reputations.

Convictions for joint and subsidiary liability are increasingly fre-
quent, and avoiding an unpleasant surprise when discovering a partner 
involved in scandal cases, or even interfering disastrously in their oper-
ation, is the duty of the good businessman.

Thus, large corporations and, more recently, medium-sized compa-
nies, as a consequence of the attitude of the former, have resolved to 
adjust their internal procedures and controls in order to ensure strict 
compliance with the Consolidation of Labor Laws (Consolidação das 
Leis do Trabalho or CLT). They have had to adapt internal processes to 
the recommended technical standards for ISO certification, account-
ing compliance according to international standards, alignment with 
tax obligations, and procedures in synergy with environmental liability 
frameworks, among other obligations.

With this, a virtuous chain begins in the sense that companies that 
act correctly, respecting the current rules, do not contract or maintain a 
commercial link with others that are not in compliance with the law.

Frequent checks are carried out to confirm that the large corpo-
rations have audited their suppliers and third parties with whom they 
relate, in order to guarantee that there is no worker being subjected to 
degrading condition or child labor.

Many contracts already contain in their clauses content prohibiting 
and considering termination, and application of severe fines, if found 
submitting workers to conditions analogous to slavery.

Little by little, Brazilian companies are abandoning that mentality, 
typical of some underdeveloped countries, of violating labor legislation 
in order to raise profit.

Fortunately, the companies have reached a degree of maturity, in 
order to invest in preventive policy. Prevention is much cheaper and 
less disastrous than remedial action. Recently, several companies 
announced the implementation of worker compliance aimed at work 
safety, with the objective of guaranteeing the adaptation of all its units 

to the labor safety standards enforced in the country. Likewise in rela-
tion to slave labor.

Privacy in the corporate environment tends to shrink, both for busi-
ness and for executives. For fear of deviations, companies are engaging 
in ongoing and more thorough due diligence7 services than current 
policies, including with customers, suppliers, partners, and even their 
own and third-party employees.

It is concluded, therefore, that this chain of provisions should help 
in the fight against degrading work and reduce the high number of 
Brazilian workers subjected to conditions analogous to slave labor.

To this standard, the joint action of the MTE, the MPT, the Judiciary, 
and civil society entities, as well as the awareness of companies by 
virtue of the rules of compliance and the consequent awareness of the 
population in general are essential to make necessary changes.

There is much to be done, incessantly, like in a beehive where all 
the bees work for a common benefit, and together they fight the at-
tacks they suffer. Society as a whole must be attentive and repel these 
rotten practices, bringing forth denunciations, guiding the least favored. 
This is an endless work, for as Thomas Jefferson said, “The price of 
liberty is eternal vigilance!”

1 “Art. 149. To reduce someone to conditions analo-
gous with slavery, either by subjected them to forced 
labor or an exhaustive working day, either by sub-
jecting them to degrading working conditions or by 
restricting, by any means, his movement by reason of 
debt contracted with the employer or agent: 
Penalty—incarceration, from 2 to 8 years, and a fine, 
beyond the corresponding penalty for violence
§ 1st The same penalties are incurred by those who:
I—prohibit the use of any means of transport by the 
worker in order to keep him in the workplace; 
II—maintain ostensive surveillance in the workplace 
or seizes documents or personal belongings of the 
worker in order to keep him or her in the workplace;
§ 2nd The penalty is increased by half if the act is 
committed:
I—against a child or adolescent; 
II—by motive of prejudice against race, color, ethnici-
ty, religion, or origin.”

2 “Art. 207. Entice workers in order to take them 
from one place in the national territory to another:
Penalty—imprisonment from 1 to 3 years and a fine. 
(As worded by Law nº 9.777, from 1998)
§ 1st The same penalty applies to those who recruit 
workers outside the place of work, within the nation-
al territory, by fraud or collection of any amount from 

the worker or, moreover, do not guarantee conditions 
of their return to their place of origin. (Included by 
Law nº 9.777, from 1998)
§ 2nd The penalty is increased from a sixth to a third 
if the victim is a minor under 18 years old, an elderly 
person, a pregnant person, indigenous, or a carrier of 
physical or mental deficiency.”

3 “Art. 1. To maintain, within the Ministry of Labor 
and Employment (MTE), the Register of Employers 
who have submitted workers to conditions analo-
gous to slavery, originally established by Decrees  
nºs 1.234/2003/MTE e 540/2004/MTE.
Art. 2. The inclusion of the name of the infractor on 
the Register will occur after a final administrative 
decision regarding the notice of the infraction, drawn 
up as a result of a tax action, in which there has been 
the identification of workers subject to conditions 
analogous to slavery.”

4 “Art. 243. The rural and urban properties of any re-
gion of the country where there was illegal cultivation 
of psychotropic plants or the exploitation of slave work 
as set forth in the law will be expropriated and des-
tined to agrarian reform and public housing programs, 
without any indemnification to the owner and without 
prejudice to other penalties provided by law, where 
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applicable, by provision of the 5th Article (As worded 
by the Constitutional Amendment nº 81, of 2014)
Single paragraph. Any property of economic value 
seized as a result of illicit trafficking in narcotics and 
related drugs and the exploitation of slave labor shall 
be confiscated and reverted to a special fund with 
specific destination, as provided by law. (As worded 
by Constitutional Amendment nº 81, of 2014).”

5 “Art. 1st The Federative Republic of Brazil, 
formed by the indissoluble union of States and 
Municipalities and the Federal District, is a 
Democratic State of Law and has as its foundation:
(...)
III—the dignity of the human person;”

6 “Art. 7th These are the rights of urban and rural 
workers, as well as others that aim at improving their 
social conditions:
I—employment relationship protected against arbi-
trary dismissal or without just cause, under the terms 
of a complementary law, which will provide sufficient 
compensation, among other rights;
II—unemployment insurance in the event of involun-
tary unemployment;
III—time service guarantee fund;
IV—minimum wage, fixed by law, nationally unified, 
able to meet basic necessities of life and those of his 
family with housing, food, education, health, leisure, 
clothing, hygiene, transportation, and social security, 
with periodic readjustments preserving the pur-
chasing power, being forbidden its binding for any 
purpose;
V—salary floor proportional to the extent and com-
plexity of the work;
VI—irreducibility of salary, except as provided in a 
collective agreement or convention;
VII—guarantee of salary, never inferior to the mini-
mum, for those who perceive variable remuneration;
VIII—thirteenth salary based on full compensation or 
retirement value;
IX—remuneration of night work higher than that of 
daytime work;
X—protection of the salary in the form of the law, 
constituting as a crime its willful retention;
XI—profit sharing, or results, unrelated to remunera-
tion, and, exceptionally, participation in the manage-
ment of the company, as defined by law;
XII—family salary for their dependents;
XII—family wage paid on the basis of the dependent 
of the low-income worker under the law; (As worded 
by Constitutional Amendment nº 20, of 1998)
XIII—normal working hours not exceeding eight 
hours per day and forty-four per week, with the pos-
sibility of compensation for working hours and the 
reduction of work hours, by agreement or collective 
bargaining agreement; (See Decree-Law No. 5,452, 
dated 1943)
XIV—six-hour work day for work performed in unin-
terrupted shifts, except collective bargaining;
XV—paid weekly rest, preferably on Sundays;
XVII—paid annual leave of at least one third more 
than the standard salary;

XVIII—leave for pregnant women, without prejudice 
to employment and salary, for a duration of one hun-
dred and twenty days;
XIX—paternity leave, in the terms fixed by law;
XX—protection of the labor market of women, 
through specific incentives, according to the law;
XXI—prior notice proportional to the length of 
service, being at least thirty days, in accordance with 
the law;
XXII—reduction of risks inherent to work, through 
health, hygiene, and safety standards;
XXIII—additional remuneration for painful, unhealthy, 
or dangerous activities, according to the law;
XXIV—retirement;
XXV—free assistance to children and dependents 
from birth to six years of age in kindergartens and 
pre-schools;
XXV—free assistance to children and dependents 
from birth to five (5) years of age in kindergarten 
and pre-schools (As worded by Constitutional 
Amendment No. 53, of 2006);
XXVI—recognition of collective bargaining agree-
ments and conventions;
XXVII—protection in the face of automation, in the 
form of the law;
XXVIII—insurance against accidents at work, at 
the expense of the employer, without excluding the 
indemnity to which he is obliged, when incurring 
deceit or guilt;
XXIX—action, in relation to credits resulting from 
employment relationships, with a statutory period of:
a) five years for the urban worker, up to the limit of 
two years after the termination of the contract;
b) up to two years after the termination of the con-
tract, for the rural worker;
XXIX—action, with regard to credits resulting from 
labour relations, with a five-year prescriptive term 
for urban and rural workers, up to a limit of two 
years after termination of employment contract (As 
worded by Constitutional Amendment nº 28, of May 
25, 2000);
XXX—prohibition of difference in salaries, perfor-
mance of duties and admission criteria by reason of 
gender, age, color or marital status;
XXXI—prohibition of any discrimination regarding 
salary and admission criteria of the worker with a 
disability;
XXXII—prohibition of distinction between manu-
al, technical and intellectual work or between the 
respective professionals;
XXXIII—prohibition of night work, dangerous or 
unhealthy for minors of eighteen and any work under 
the age of fourteen, except as an apprentice;
XXXIII—prohibition of night work, dangerous or 
unhealthy to minors under eighteen and of any 
work under the age of sixteen, except as an appren-
tice, from the age of fourteen (Redaction given by 
Constitutional Amendment nº 20, of 1998);
XXXIV—equality of rights between the worker with 
permanent employment relationship and the single 
worker.
Single paragraph. The rights provided for in items IV, 
VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI and XXIV, as well as 

their integration into social security, are guaranteed 
to the category of domestic workers.
Single paragraph. The rights provided for in items 
IV, VI, VII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, 
XXIV, XXVI, XXX, XXXI and XXXIII shall be guar-
anteed to the category of domestic workers and, 
conditions established by law and observing the 
simplification of the fulfillment of the main and ac-
cessory tax obligations arising from the employment 
relationship and its peculiarities, those provided for 
in items I, II, III, IX, XII, XXV and XXVIII, as well as 
their integration with social security. (Redaction giv-
en by Constitutional Amendment No. 72, of 2013).”

7 Due diligence is a process of investigation and au-
diting of company information, where it is fundamen-
tal to confirm the available data to potential buyers, 
investors, or contractors.
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Diferenciado de Contratações Públicas - RDC; altera a Lei no 
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização 
da Presidência da República e dos Ministérios, a legislação 
da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a legislação da 
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); cria 
a Secretaria de Aviação Civil, cargos de Ministro de Estado, cargos 
em comissão e cargos de Controlador de Tráfego Aéreo; autoriza a 
contratação de controladores de tráfego aéreo temporários; altera 
as Leis nos 11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862, de 12 de 
dezembro de 1972, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 11.526, de 4 de 
outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de 2007, e 12.350, de 20 
de dezembro de 2010, e a Medida Provisória no 2.185-35, de 24 de 
agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei no 9.649, de 27 de maio 
de 1998. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12462.htm> (Acesso: 15 jun. 2017).
BRASIL. Projeto de lei nº 6.814. Institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e revoga a Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
dispositivos da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de2011. Disponível em: 
<www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_

Efeitos e afetos nos instrumentos jurídicos que prometem 
a correção de condutas
Effects and Affections in Legal Instruments that Promise the 
Correction of Conducts

JASPER, J. Emotions and Social Movements: Twenty Years of Theory 
and Research. Annual Review of Sociology, v. 37, p. 285-303, 2011



ESTUDOS
STUDIES

Parte fundamental das atividades 
desenvolvidas no Projeto Contracondutas, 
a pesquisa acadêmica procura trazer 
aspectos relevantes para uma reflexão 
crítica dos repetidos episódios de trabalho 
análogo ao de escravo denunciados 
pela justiça junto à construção civil./
As a fundamental part of the activities 
developed in the Counter–Conducts Project, 
academic research seeks to contribute 
aspects relevant to a critical reflection on 
the repeated episodes of labor analogous to 
slavery in civil construction as reported by 
the Department of Justice.

Belo Monte, “uma cartografia da 
ausência”: Os beiradeiros atingidos. / 
Belo Monte, “A Cartography of Absence”: 
The Affected Riverine Populations. 
Docentes/Teachers: Marta Lagreca, José 
Paulo Gouveia, José Guilherme Schutzer, 
Paulo Roberto de Albuquerque Bomfim 
(Instituto Federal de Educação – Ciências 
e Tecnologia de São Paulo/Federal Institute 
of Education – Science and Technology 
of São Paulo), e colaboração de/with the 
collaboration of Karina Leitão (FAU–USP). 
Discentes/Students: Mayte Tosta Moledo 
Coelho, Bruna Ribeiro Alves

Desconstruindo o canteiro: O caso do 
Terminal 3 – Aeroporto de Guarulhos. / 
Deconstructing the construction site: the 
case of Terminal 3 — Guarulhos Airport. 
Docentes/Teachers: Anália Amorim, 
Valdemir Lucio Rosa. Discentes/Students: 
Stela Mori Neri Silva, Rafaella Luppino

Análise crítica da Pré–Fabricação e 
seus canteiros de obra – Os casos do 
Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos 
e do Centro Internacional SARAH de 
Neurorreabilitação e Neurociências 
(RJ)./Critical analysis of Prefabrication 
and their construction sites—the cases 
of Guarulhos Airport Terminal 3 and 
the SARAH International Center for 
Neurorehabilitation and Neurosciences 
(RJ). Docentes/Teachers: Valdemir Lucio 
Rosa, Anália Amorim. Discentes/Students: 
Carolina Bozio Quinzani, Mably Rocha

Arquitetura e cidade na era do capital 
financeiro – Os espaços aeroportuários./
Architecture and the city in the era of 
financial capital – airport terminal spaces. 
Docentes/Teachers: Guilherme Petrella, 
Marianna Boghosian Al Assal. Discentes/
Students: Bianca Feliz Okamoto, Gabriel 
de Paula Biselli

O grande canteiro: Um estudo 
antropológico./The large construction 
site: an anthropological study. Docentes/
Teachers: Pedro Lopes, José Eduardo 
Baravelli (FIAM–FAAM), acompanhamento 
de/with the collaboration of Amália 
Cristóvão dos Santos. Discente/Student: 
Juliana Barbosa Souza

AULAS ABERTAS
OPEN LECTURES

07 abr 2016/April 7, 2016: Marques 
Cassara: Relatório Trabalho escravo e 
violação de direitos nas grandes obras/
Report on slave labor and the violation of 
rights in major public works

20 abr 2016/April 20, 2016: Juliana 
Armede Felicidade: Trabalho escravo e o 
direito/Slave labor and law

25 ago 2016/Aug. 25, 2016: José Paulo 
Gouvêa: Cartografia/Cartography

24 nov 16/Nov. 24, 2016: Hervé Théry: 
Atlas do trabalho escravo no Brasil/Atlas of 
slave labor in Brazil

27 out 16/Oct. 27, 2016: Karina Leitão: Belo 
Monte: Beiradeiros, ribeirinhos e atingidos/
Belo Monte: Populations on the Margins, 
Riverines and Those Affected

EDITORIAS 
EDITORIAL SECTIONS

As Editorias são espaços de produção e 
edição de conteúdos que desdobram e 
alimentam novos estudos sobre o tema 
do trabalho análogo ao escravo, por meio 
do diálogo entre áreas do conhecimento 
e articulação entre suas diferentes 
produções. Disponíveis na plataforma 
digital./The Editorial Sections are spaces of 
production and content editing that open up 
and nourish new studies on the subject of 
slave labor conditions, through the dialogue 
between areas of knowledge and articulation 
of their different productions. Available on 
the digital platform.

Mapas, imagens e intervenções: prática de 
oposição/Maps, images and interventions: 
the practice of opposition, por/by  
André Mesquita

Habitação, precariedade e grandes obras/
Housing, precariousness and major public 
works, por/by Grupo de Habitação e 
Cidade – pós–graduação, [Housing and City 
Group]—Graduate course, Escola da Cidade

História e escravidão/History and Slavery, 
por/by Rodrigo Bonciani

Trabalho e arquitetura/Labor and 
architecture, por/by Ícaro Vilaça

Do dizível e do invisível: Um olhar curatorial 
da escravidão/From the Speakable and the 
Invisible: A Curatorial Look at Slavery, por/
by Vinícius Spricigo

Escravismo, imagem e letra/Slavery, Image 
and Letter, por/by Gilberto Mariotti

Trabalho, terra e globalização: Desafios 
nas fronteiras energéticas/Labor, Land and 
Globalization: Challenges at the Frontiers of 
Energy, por/by Brian Garvey

contracondutas:  
sumário condensado
coUnTer-conDUcTs:  
a conDenseD sUmmary
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SEMINÁRIO DE CULTURA 
E REALIDADE CONTEMPORÂNEA 
SEMINAR ON CULTURE AND 
CONTEMPORARy REALITy

O Seminário de Cultura e Realidade 
Contemporânea da Escola da Cidade, em 
parceria com o Contracondutas, organizou 
dois ciclos de palestras e debates abertos 
ao público./The Escola da Cidade Seminar 
on Culture and Contemporary Reality, 
in partnership with Counter–Conducts, 
organized two cycles of lectures and 
debates open to the public.

18 mai 16/May 18, 2016 Margareth Rago, 
com/with Maurício Pelegrini: Foucault, 
para uma vida não fascista/Foucault, for a 
Non–Fascist Life

25 mai 16/May 25, 2016 Luiz Felipe de 
Alencastro: Escravismo ontem e hoje/
Slavery Yesterday and Today

01 jun 16/June 1, 2016 José de Souza 
Martins: A terceira escravidão/ 
The Third Slavery

08 jun 16/June 8, 2016 Karina Leitão: 
Impacto de grandes projetos em 
comunidades atingidas: O caso de Belo 
Monte/The Impact of Major Public Works on 
Affected Communities: The Belo Monte Case

15 jun 16/June 15, 2016 Paulo Arantes: 
Sobre a era da emergência em que vivemos/
On the era of emergency in which we live

09 nov 16/Nov. 9, 2016 Jônatas Andrade: 
Grandes obras e trabalho análogo a 
escravo/Major Public Works and Labor 
Analogous to Slavery

16 nov 16/Nov. 16, 2016 Flavia Scabin 
+ Daniela Gomes (GVCES): Grandes 
obras e licenciamento/Major Public Works 
and Licensing

23 nov 16/Nov. 23, 2016 NEC/ IAU–
USP São Carlos + Vânia Medeiros + 
Coletivo Metade + Equipe Em Paralelo 
+ Alunos UNIFESP + Pedro Arantes + 
Vinícius Spricigo: Contraintervenções/
Counter-Interventions

30 nov 16/Nov. 30, 2016 Fabiana Severo e/
and Ronaldo Vasconcelos: Grandes obras 
e direitos/Major Public Works and Rights

CONTRA – SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL – CONDUTAS
Políticas da arquitetura e trabalho 
escravo na contemporaneidade
COUNTER – INTERNATIONAL 
SEMINAR – CONDUCTS
Politics of Architecture and Slave 
Labor in Contemporaneity

O Seminário Internacional é um evento 
anual da Escola da Cidade. Em 2017, a 
XII edição contou com a correalização do 
Sesc São Paulo, com enfoque no Projeto 
Contracondutas./The International Seminar 
is an annual event of Escola da Cidade. 
In 2017, its twelfth edition was a joint 
undertaking with Sesc São Paulo, focused 
on the Counter-Conducts Project.

04 abr 17/April 4, 2017 Trabalho 
e Arquitetura | painel/Labor and 
Architecture | panel

Beatriz Tone e/and Cristiane Gomes 
[Usina] – Mutirão Paulo Freire: movimento 
popular, arquitetura e pedagogia da práxis/
Paulo Freire Task Force: Popular Movement, 
Architecture and Pedagogy of Praxis

RioNow – Joana Martins e/and Juliana 
Biancardine [PUC-Rio] – Depois do futuro: 
escravidão e morte em canteiros olímpicos 
no Rio de Janeiro/After the Future: Slavery 
and Death at the Rio Olympics  
Construction Projects

Peggy Deamer [Yale University of 
Architecture] – O trabalho-trabalhador da 
arquitetura/The Work(er) of Architecture

Mediação/Moderators: Ana Carolina 
Tonetti, Ligia Nobre [Escola da Cidade]

04 abr 17/April 4, 2017 Arquitetura como 
uma Tecnologia Política | conferência/
Architecture as a Political Technology | 
conference

Felicity Scott [Columbia University] – 
Arquitetura como uma Tecnologia Política/
Architecture as a Political Technology

05 abr 17/April 5, 2017  
Desenho de Estratégias | painel/ 
Designing Strategies | panel

Manuel Ulloa [EAHR] – A cultura e seu 
papel orientador em nossa sociedade: 
O caso da Fundación Arquitectura, 
Emergencia y Derechos Humanos/Culture 
and its Role in our Society: The Case of 
Fundación Arquitectura, Emergencia y 
Derechos Humanos

Diego Barajas e/and Camilo García 
[Husos] – Casas (re)produtivas em 
Dispersão/(Re)productive houses in 
Dispersion

Mel Dodd [MUF/Central Saint Martins] – 
Quem faz o projeto?/Who Makes the 
Project?

Mediação/Moderator: Marina Grinover 
[Escola da Cidade]

06 abr 17/April 6, 2017 Contracartografias 
| painel/Counter-Cartographies | panel

Daniel Lima [Frente 3 de Fevereiro]
Investigação-ação/Action-Research

André Mesquita [Rede Conceitualismos 
do Sul]: Cartografia crítica: das imagens do 
poder às lutas sociais/Critical Cartography: 
From the Images of Power to Social Struggles

David Sperling [NEC IAU-USP]: 
O que está em (e fora do) jogo? 
Contracartografias como ações estéticas e 
redesenhos políticos/What is (and is not) at 
Stake? Counter-Cartographies as Aesthetic 
Actions and Political Redesign

Pablo Ares [Iconoclasistas]: Mapeamentos 
coletivos: espaços de articulação 
entre pedagogias críticas, processos 
colaborativos e táticas libertadoras/
Collective Mapping: Spaces for Articulating 
Critical Pedagogies, Collaborative Processes 
and Liberating Tactics

Mediação/Moderator: Marta Lagreca 
[Escola da Cidade]
 

07 abr 17/Apr 7, 2017 O Comum e o 
Direito: Habilidades de resposta | painel/
The Common and Rights: Abilities to 
Respond | panel

Rodrigo Bonciani (Unila): Escravidão, 
tráfico de pessoas e trabalho forçado: 
costumes e direitos na história/Slavery, 
Human Trafficking and Forced Labor: 
Customs and Rights Across History

Paulo Tavares (UnB): Arqueologia da 
violência/The Archaeology of Violence

Karina Oliveira Leitão (FAU-USP): 
Grandes obras e seus atingidos no Brasil 
de ontem e hoje/Major Infrastructure 
Projects and the People Affected in Brazil, 
Past and Present

Mediação/Moderator: Amália dos Santos 
[Escola da Cidade]



REPORTAGENS
JOURNALISTIC REPORTS

O Contracondutas convidou Sabrina Duran 
e Tomás Chiaverini, para elaborar artigos, 
debates e recolher testemunhos sobre 
temas relativos ao trabalho, ao canteiro 
de obras, à ingerência das construtoras, 
às artimanhas do legislativo, às pressões 
sobre o judiciário, a violações de direitos 
trabalhistas e seus desdobramentos. 
Simultaneamente, a organização Papel 
Social se encarregou de elaborar o relatório 
Trabalho escravo e violação de direitos 
humanos nas grandes obras, bem como 
o documentário Terminal 3, que conta 
a história de alguns dos trabalhadores 
encontrados em condição análoga a 
escravo nessa grande obra./Counter-
Conducts invited Sabrina Duran and 
Tomás Chiaverini to develop articles and 
debates and to gather testimony on themes 
related to labor, construction sites, the 
interference of construction companies, 
legislative subterfuges, pressures on the 
judiciary, violations of labor rights and 
their consequences. Simultaneously, the 
organization Papel Social took charge of 
elaborating the report Trabalho escravo e 
violação de direitos humanos nas grandes 
obras [Slave labor and human rights 
violations in major public works], as well 
as the documentary Terminal 3, that tells 
the story of some of the workers found 
in slave labor conditions in this major 
construction site.

INTERVENÇÕES PÚBLICAS
PUBLIC INTERVENTIONS

Contracondutas propôs intervenções 
públicas que visassem problematizar, 
investigar e comunicar as relações 
contemporâneas de trabalho, inclusive de 
trabalho análogo a de escravo. O projeto 
realizou, por meio de uma Chamada 
Aberta, a seleção de três propostas, 

além de convites a artistas, arquitetos e 
coletivos, para a realização de projetos 
que articulassem pesquisa, formação e 
intervenção. Foi construída uma parceria 
com o Programa de Mediação e Curadoria 
da UNIFESP – Campus de Guarulhos, para 
o processo de curadoria e mediação com 
os artistas e arquitetos das intervenções 
públicas e diversos públicos./Counter-
Conducts proposed public interventions 
that aimed to challenge, investigate 
and communicate contemporary labor 
relations, including work analogous to 
slave labor. In response to an Open Call, 
the project selected three proposals, in 
addition to invitations for artists, architects 
and collectives to realize projects that 
would articulate research, education and 
intervention. A partnership was established 
with the Mediation and Curator Program 
of UNIFESP – Guarulhos Campus, for the 
process of curation and mediation with 
artists and architects of public interventions 
and various publics.

Coletivo 308 Projeto Labor

Raquel Garbelotti Mise-en-scène: 
Maquete

Núcleo de Estudos das Espacialidades 
Contemporâneas (NEC) Instituto de 
Arquitetura e Urbanismo USP – São 
Carlos/Nucleus of Contemporary Spatial 
Studies (NEC) Institute of Architecture 
and Urbanism USP – São Carlos GRU-III: 
Contracartografias

Vânia Medeiros Caderno de campo

Coletivo Metade – Ana Tranchesi e/and 
Isabella Beneduci Assad centoeonze 

Danielli Costa Wal, Guilherme Akio 
Nojima Garmatter, Mayara Wal, Milene 
Gil, Semyramys Monastier Em Paralelo

EXPOSIÇÃO DIAGRAMA 
CONTRACONDUTAS
EXHIBITION COUNTER-
CONDUCTS DIAGRAM

A exposição Diagrama Contracondutas 
apresenta uma síntese das múltiplas 
frentes do projeto e o resultado das 
intervenções públicas promovidas no 
âmbito do Contracondutas./The exhibition 
Counter-Conducts Diagram presents a 
synthesis of the project’s multiple facets 
and the results of the public interventions 
promoted within the scope of the Counter-
conducts project.

Lugares/Locations: Escola da Cidade (08 
abr - 13 mai 2017/April 8 – May 13, 2017) e/
and Centro Cultural Universidade de São 
Paulo - São Carlos (21 set - 20 out 2017/
Sept. 21 – Oct. 20, 2017). 

BASEMÓVEL
ATIVIDADES PÚBLICAS
MOBILEBASE
PUBLIC ACTIVITIES

A BaseMóvel é um dispositivo expositivo 
itinerante, elaborado em oficina com o 
artista Vitor César, professores e alunos 
da UNIFESP, equipe Contracondutas e 
artistas das intervenções públicas. Foi 
ativada como um espaço de diálogo e 
mediação que apresenta e amplia os 
resultados do projeto: em Guarulhos 
no Campus dos Pimentas da UNIFESP 
(Junho de 2017) e em praças públicas com 
coletivos articuladores (setembro e outubro 
de 2017), e em São Paulo na Casa do Povo 
(novembro de 2017) no âmbito da 11a Bienal 
de Arquitetura de São Paulo. Programa em 
Guarulhos por curso de História da Arte – 
Unifesp, com os professores Pedro Fiori 
Arantes e Vinícius Spricigo, estudantes 
de graduação e coletivos de Guarulhos./
BaseMóvel (MobileBase) is an itinerant 
exhibition apparatus, developed in a 

workshop with the artist Vitor Cesar, 
teachers and students of UNIFESP, the 
Counter-Conducts Team and artists from 
the public interventions. It was activated 
as a space for dialogue and mediation that 
presents and augments the project’s results: 
in Guarulhos at the UNIFESP -Pimentas 
Campus (June 2017) and in public squares 
(Sept. – Oct. 2017), and in São Paulo at 
Casa do Povo (Nov. 2017), within the context 
of the 11th São Paulo Architecture Biennial. 
The program in Guarulhos is run by the Art 
History Course—Unifesp, with the teachers 
Pedro Fiori Arantes and Vinícius Spricigo, 
undergraduate students and collectives 
from Guarulhos.

OFICINAS
WORKSHOPS

04-07 abril 2016/April 4-7, 2016 Vitor 
Cesar: Linguagem Visual do Projeto 
Contracondutas/The Visual Language of 
the Counter-Conducts Project

03 abril 2017/April 3, 2017 Iconoclasistas, 
Pablo Ares: Ferramentas de mapeamento 
não convencional/Tools for Unconventional 
Mapping

13, 20, 27 abril e 4 maio 2017/April 13, 20 
and 27 and May 4, 2017 Renata Ursaia: 
Oficina de fotografia/Photography 
Workshop

Abril e maio 2017/April and May, 2017 
Raul Araujo: Práticas críticas em direitos 
humanos/Critical Practices in human rights



ADENSAMENTO CRÍTICO
CRITICAL ASSESSMENT

O Centro de Pesquisa e Formação – SESC 
CPF, em parceria com o Contracondutas, 
promoveu um momento de adensamento 
crítico dos enunciados relativos ao Contra 

– Seminário Internacional – Condutas e 
potenciais desdobramentos do projeto./
The Centro de Pesquisa e Formação 
(Research and Training Center) — SESC 
CPF, in partnership with the Counter-
Conducts Project, promoted a critical 
assessment of statements related to the 
Counter/International Seminar/Conducts 
and potential developments of the project.

10 Mai 2017/May 10, 2017 Douglas 
Belchior e/and Lorena Telles : 
Trabalho físico e Trabalho intelectual: O 
acesso à Universidade como forma de 
enfrentamento à escravidão e seu legado./
Manual Labor and Intellectual Labor: Access 
to Higher Learning as a Form of Confronting 
Slavery and its Legacy.

Debatedor/Panelist: Raul Araújo

17 mai 2017/May 17, 2017 Brian Garvey e/
and Odir Furtado: Trabalho, Globalização 
e Exploração – As possibilidades de 
organização e resistência diante das 
cadeias produtivas transnacionais/Labor, 
Globalization and Exploitation – The 
Possibilities of Organizing and Resistance to 
Transnational Production Chains

Debatedor/Panelist: Raul Araújo

24 mai 2017/May 24, 2017 Carolina Heldt 
d’Almeida e/and Guilherme Moreira 
Petrella: Produção das grandes obras 
públicas no cenário brasileiro de 1950-
1970: Estado-Empresa, Espaço-Natureza 
e Trabalho-Canteiro/Production of Large-
Scale Infrastructure Projects in Brazil 
from 1950-1970: State-Private Companies, 
Space-Nature and Labor-Worksite

Comentador/Commentator: José Lira

31 mai 2017/May 31, 2017 Richard 
Benjamin e/and Marcio Farias: Escravidão 
Transatlântica e Contemporânea – A 
cultura como forma de enfrentamento 
do trabalho/Transatlantic Slavery and 
Contemporary Slavery–Culture as a form of 
confronting labor

Debatedor/Panelist: Raul Araújo

PUBLICAÇÕES
PUBLICATIONS

Revista Cadernos de Pesquisa da Escola 
da Cidade #3 – Contracondutas, Mariana 
Boghosian Al Assal, Gilberto Mariotti, 
Ana Carolina Tonetti, Ligia Velloso Nobre, 
eds., São Paulo, Editora Escola da Cidade, 
2017. A revista dedicou esse número às 
pesquisas acadêmicas e experimentais 
desenvolvidas no âmbito do Projeto 
Contracondutas./The periodical dedicated 
this issue to the academic and experimental 
studies developed within the scope of the 
Counter-Conducts Project.

Por trás do tapume, Sabrina Duran, com 
ensaios fotográficos de/with the photo 
essays by Renata Ursaia./Joana Barossi 
e/and Gilberto Mariotti eds. São Paulo, 
Editora Escola da Cidade, 2017.

GRU-111 : contracartografias, David Sperling, 
Fábio Lopes de Souza Santos, orgs. São 
Carlos: IAU/USP, 2017. 

Caderno de campo [Field Book], Vânia 
Medeiros, São Paulo, 2017.

Plataforma Digital/Digital platform:  
www.ct-escoladacidade.org/
contracondutas/
 

DEBATE, DOCUMENTÁRIO 
E EXPOSIÇÕES
DEBATE, DOCUMENTARy 
AND EXHIBITIONS

Em parceria com a 11a Bienal de Arquitetura 
de São Paulo, as atividades de condensação 
do Contracondutas compreendem: 1) 
Debate de Lançamento desta publicação 
Contracondutas – Ação politico-pedagógica, 
e apresentação do Documentário Terminal 
3, realizado na Biblioteca Mário de Andrade 
(7 dez 2017); exposição de fotografias 
do entorno do Aeroporto Internacional 
de Guarulhos pelo fotógrafo Tuca Vieira 
na Casa do Povo (dez 2017), e Ativações 
da BASEmóvel pelo artista Vitor Cesar, 
com coletivos e em colaboração com a 
Casa do Povo, em São Paulo (nov-dez 
2017)./In partnership with the 11th São 
Paulo Architecture Biennial, the closing 
activities of the Counter-Conducts include: 1) 
Debate at the Release of the book Counter-
Conducts – Political-Pedagogical Action, and 
screening of the Documentary Terminal 3, 
held at the Mário de Andrade Library (Dec. 
7, 2017). Exhibition of photos taken in the 
surroundings of Guarulhos International 
Airport by photographer Tuca Vieira at 
Casa do Povo (Dec. 2017) and activations 
of the BASEmóvel by artist Vitor Cesar in 
collaboration with the collectives from/at 
Casa do Povo, São Paulo (Nov.-Dec. 2017). 
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Coordinators  
Francisco Fanucci  
e/and Cesar Shundi
Assessoria Executiva/
Executive Advisor 
Fernanda Barbara
Assessoria de 
Comunicação/
Communications 
Anderson Freitas
Assessora de Imprensa/
Press Agent Camila Regis
Impressão/Printing Flávio 
Motta 
Gráfica Demetre André 
Lymberopoulos, William 
Catelli Pinto
Publishing: Editora 
Da Cidade Diretores/
Directors Anderson 
Freitas, José Paulo Gouvêa, 
Fábio Valentim, Editores/
Editors Marina Rago 
Moreira e/and Mateus 
Tenuta, Estagiários/
Interns Camilla Abdallah, 
Gabriella Gonçalles, 
Luisa Moreno Verenguer, 
Marina Saboya, Mateus 
Atalla, Mateus Loschi, 
Marina Coccaro Auxiliar 
administrativa/
Administrative assistant 
Thais Albuquerque.
Baú/Baú Archives 
Clarissa Mohany, Giovana 
Campiotto, Daniel Colaviti, 
Gabriela Duarte, João 
Pedro Vieira e/and  
Thiago Simbol
Contabilidade/
Accounting Dayse 
Lymberopoulos, Gabriele 
Liandra, Augusto de Souza, 
Luana Rodrigues de Torres, 
Tamara Pereira

PROJETO 
CONTRACONDUTAS
COUNTER — CONDUCTS 
PROJECT
 
Coordenação Geral 
e Curadoria/General 
Coordination and 
Curatorship:
Ana Carolina Tonetti e/and 
Ligia Velloso Nobre
Coordenação conselho 
Técnico/Technical Board 
Coordination: Felipe Noto
Assistente de Curadoria e 
de Produção/Assistant to 
Curators and Production 
(2016) 
Julia de Francesco
Produção/Production 
(2017) Gabriel Pires  
de Camargo Curti
Assistente de Arquitetura 
e Design/Architecture 
and Design Assistant: 
Guilherme Pardini
Estagiária de Edição 
e Produção/Editorial 
and Production Intern: 
Mariana Caldas
 
Comissão Editorial 
Contracondutas/
Counter—Conducts 
Editorial Commission
Coordenação de Edição/
Editorial Coordinator 
Gilberto Mariotti
Editora Adjunta/Assistant 
Editor  
Joana Barossi
Linguagem /Visual e 
Direção de Arte/Visual 
Language and Art 
Vitor Cesar
Estagiário de Linguagem 
Visual/Visual Language 
Intern 
Alexandre Drobac
Estagiários de Edição e 
Publicação/Publishing 
and Editorial Interns 
Alexandre Makhoul, 
Mateus Loschi, Gabriella 
Gonçalles
Publicações 
Contracondutas/
Counter—Conducts 
Publications:
Produção/Production 
Editora da Cidade – José 
Paulo Gouvêa e/and 
Mateus Tenuta
Estagiário de Produção 
Gráfica/Graphic Design 
Intern 
Breno Felisbino da Silveira, 
Gabriella Gonçalles
 

Plataforma Digital/Digital 
Platform
Arquitetura do site/Web 
Architecture 
Cláudio Bueno
Programação/Coding 
Cláudio Bueno e/and 
Andrei Thomaz
Linguagem Visual da 
Plataforma/Visual 
Language: Julia Masagão  
e/and Vitor Cesar
 
COLABORADORES E 
ASSOCIADOS 
CONTRIBUTORS AND 
ASSOCIATES
 
Colaboradora Voluntária/
Volunteer Collaborator 
Juliana Felicidade Armede
Assessoria Jurídica/Legal 
Adviser 
Gustavo Rollemberg
Auditoria/Auditing 
PP&C Ana Gabriela Maia 
Alves e/and Marcelo 
Manes Zini
Relatório jornalístico/
Journalistic Reports Papel 
Social: Coordenação/
Coordination Marques 
Casara. Autores/Authors: 
Alessandra Pereira, 
Caroline Mazzonetto, 
Daniele Martins, Fernando 
Santoni, Lucio Lambranho, 
Marques Casara, Raquel 
Sabrina, Tulio Kruse.
Documentário/
Documentary Terminal 
3 Papel Social: Direção/
Direction: Thomaz Pedro 
e/and Marques Casara. 
Fotografia /Photography: 
Thomaz Pedro. Entrevistas 
e Pesquisa/Interviews 
and Research: Tulio Kruse. 
Montagem/Editing: 
Marcelo Vogelaar. Trilha 
Sonora/Soundtrack: Daniel 
Grajew.
Práticas Críticas em 
Direitos Humanos/
Critical Practices in 
Human Rights 
Raul Araújo
Reportagens 
Jornalísticas/Journalistic 
Reporting Sabrina Duran 
e/and 
Tomás Chiaverini
Assessor de Conteúdo/
Content Advisor José 
Guilherme Pereira Leite
Assessor de 
Comunicação/
Communications Advisor 
Décio Hernandez Di Giorgi

Fotógrafos convidados/
Guest Photographers 
Lúcio Kodato, Felipe 
Camarneiro, Renata Ursaia, 
Tuca Vieira
Editores Convidados/
Guest Editors André 
Mesquita, Grupo de 
Habitação e Cidade (Luis 
Octavio de Faria e Silva, 
Ruben Otero, Maria Teresa 
Fedeli, Karina Gabriel and 
Victor Minghini), Rodrigo 
Bonciani, Ícaro Vilaça, 
Vinicius Spricigo, Brian 
Garvin, Gilberto Mariotti
Ilustradoras Convidadas/
Guest Illustrators Debora 
Salles, Bruna Canepa
Assessoria 
Acessiblidade/
Accessibility Advisor Davi 
Cunha
Tradução Libras/Sign 
Language Translation 
Davi Cunha, Sheila Gallo

A PARTIR DA/FROM 
ESCOLA DA CIDADE

Pesquisa Acadêmica/
Academic Research
Coordenadora do 
Conselho Científico/
Scientific Board 
Coordinator Marianna 
Boghosian Al Assal
Programa de Estágio 
em Iniciação Científica/
young Scientist Program
Professores 
Orientadores/
Supervising Teachers 
Anália Amorim, Amália 
Cristovão do Santos, 
Guilherme Petrella, José 
Guilherme Schutzer, José 
Paulo Gouvêa, Marta 
Lagreca, Marianna 
Boghosian Al Assal, Pedro 
Lopes e/and Valdemir 
Lúcio Rosa (Escola da 
Cidade); Paulo Roberto 
de Albuquerque Bonfim 
(Instituto Federal de 
Educação – Ciências e 
Tecnologia de São Paulo), 
José Eduardo Baravelli 
(FIAM-FAAM, FAU-USP, 
Escola da Cidade), José 
Guilherme Magnani 
(FFLCH-USP).
Estudantes 
Pesquisadores/Student 
Researchers Bianca Feliz 
Okamoto, Bruna Ribeiro 
Alves, Carolina Bozio 
Quinzani, Gabriel de Paula 
Biselli, Mably Rocha, Mayte 
Tosta Moledo Coelho, 
Rafaella Luppino, Stela 
Mori Neri Silva

Professores convidados — 
Aulas Abertas/Guest 
Teachers — Open Lectures 
Marques Casara, José 
Paulo Gouvêa, Karina 
Leitão, Hervè Théry

Seminário de 
Cultura e Realidade 
Contemporânea
Seminar on Culture and 
Contemporary Reality

Coordenador do 
Seminário/Seminar 
Coordinator José 
Guilherme Pereira Leite
Convidados/Guests 
Daniela Gomes, Fabiana 
Severo, Flávia Scabin, 
Jônatas Andrade, José de 
Souza Martins, Karina 
Leitão, Luiz Felipe de 
Alencastro, Margareth 
Rago, Paulo Arantes, 
Ronaldo Vasconcelos, 
David Sperling, Fábio 
Lopes de Souza Santos 
(NEC-IAU-USP), Tássia 
Vasconcelos, Paula Ramos 
Pacheco, Vânia Medeiros, 
Ana Tranchesi, Isabella 
Beneduci Assad, Danielli 
Costa Wal, Guilherme 
Akio Nojima Garmatter, 
Mayara Wal, Milene Gil, 
Semyramys Monastier.
Mediação/Moderators 
Juliana Felicidade Armede, 
Marta Lagreca, Vinicius 
Spricigo, Pedro Arantes
Curso Meios de 
Expressão (Estudantes de 
4o ano de 2016)/Media and 
Design Course  
(4th year students 2016)
Professores 1o 
semestre/1st Semester 
Teachers 
Ana Carolina Tonetti, 
Gilberto Mariotti
Professora Assistente/
Assistant Teacher  
Joana Barossi
Professores 2o 
Semestre/2nd Semester 
Teachers Ligia Velloso 
Nobre, Vitor Cesar
Assistant Teacher  
Marina Canhadas
Convidados/Guest 
Lecturers David Sperling, 
Juliana Felicidade Armede, 
Jaime Lauriano, Paulo 
Tavares, Diego Mattos
Escola Itinerante/Touring 
School (2016)
Professor Coordenador/
Coordinating Professor 
Eduardo Ferroni

créditos contracondutas 
2016-2017
coUnTer-conDUcTs creDiTs 
2016-2017

CONSELHO TÉCNICO
TECHNICAL BOARD  
2015–2018

Coordenação do Conselho 
Técnico/Technical Board 
Coordinators Marta Moreira 
e/and Felipe Noto
Conselheiros/Board 
members Guilherme 
Paoliello e/and Felipe Noto
Colaboradora/
Contributor  
Carolina Klocker



Professores Itinerantes/
Touring Project Teachers 
(Manaus 2016) José Paulo 
Gouvêa, José Guilherme 
Pereira Leite, Felipe Noto

Estúdio Vertical —  
(1o Semestre 2017/ 
1st Semester 2017)
Professores 
coordenadores/
Coordination  
Shundi Iwamizu e/and 
Francisco Fanucci
Professores/Teachers 
André Vainer, Ana 
Carolina Tonetti, Camila 
Toledo, Camille Bianchi, 
Cris Xavier, Daniel Corsi, 
Eduardo Colonelli, Eduardo 
Gurian, Fernanda Barbara, 
Guillaume Sibaud, Ligia 
Miranda, Luciano Margotto, 
Marcos Boldarini, Martin 
Corullon, Marina Grinover, 
Mauro Munhoz, Mário 
Figueroa, Marta Moreira, 
Ruben Otero, Silvio 
Oksman, Rafic Farah
Professores Assistentes/
Assistant Teachers 
Alexandre Gervásio, 
Eduardo Borges Barcellos, 
Guilherme Bravin, Helena 
Morgado Lapa Trancoso, 
Julia Zemella, Manuela 
Lourenço, Thiago Benucci, 
Matheus de Paula 
D’Almeida

SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL/
INTERNATIONAL 
SEMINAR
POLÍTICAS DA 
ARQUITETURA E 
TRABALHO ESCRAVO NA 
CONTEMPORANEIDADE
POLITICS OF 
ARCHITECTURE AND 
SLAVE LABOR 
IN CONTEMPORANEITy

Correalização/Joint 
Undertaking 
Sesc São Paulo
Convidados/Invited 
Participants Ana Luiza 
Nobre e/and Grupo de 
Pesquisa RioNow – Juliana 
Biancardine e/and Joana 
Martins, André Mesquita, 
Beatriz Tone, Camilo 
Garcia, Cristiane Gomes, 
Daniel Lima, David 
Sperling, Diego Barajas, 
Felicity Scott, Karina 
Oliveira Leitão, Manuel 
Ulloa, Melanie Dodd, Pablo 
Ares, Paulo Tavares, Peggy 
Deamer, Rodrigo Bonciani

Caderno de campo Vânia 
Medeiros. Participantes-
Criadores/Participants-
Creators Adauto de 
Oliveira Santos, Fernando 
Alves dos Santos, Fresnel 
Fleuricin, José Fernandes, 
Luiz Alves Nogueira, 
Marcelo Santos Bispo 
e/and Márcio Siqueira 
de Almeida. Fotógrafo/
Photographer Tiago Lima. 
Oficina de Encadernação/
Binding Workshop Ayelén 
Gastadi. Agradecimentos/
Thanks Prof. Anselmo 
Barros Silva, EMEF 
Arquiteto Luis Saia

centoeonze Coletivo 
Metade: Ana Sayeg 
Tranchesi e/and Isabella 
Beneduci Assad. Projeto 
Gráfico (intervenção 
carrinhos do aeroporto 
e site)/Graphic Design 
(intervention in airport 
terminal carts and on 
site intervention): Bianca 
Beneduci. Programação 
(site)/Programming 
(site): Fernando Pacífico 
Vidigal. Colaboradores/
Contributors: Alef da 
Silva Souza, Cicero de 
Souza Silva, Elizabeth, 
Inez Trindade de Souza, 
Josenildo Cruz Nunes, 
Lindemberg João da Silva, 
Lucia, Maria do Carmo, 
Maria do Socorro Cruz, 
Mariano Querino Nunes, 
Marinilda Cruz Nunes, 
Mauro, Nuno, Sandro. 
Agradecimentos/Thanks 
Alef, Berg, Candeeiro, 
Ceiça, Corrinha, Daniel 
Jabra, Dona Antonia, Dona 
Francisca, Elizabeth, João 
Mori, Nilda, Nildo, Lucia, 
Mauro, Martha, Nuno, 
Pampinha, Sabrina Duran, 
Sandro, Riano, Ronaldo, 
Thomaz Pedro, Tia Beza, 
Vitor Cesar, equipe/team 
Contracondutas e toda 
a família/and the entire 
family Silva e Souza.

Em Paralelo: Danielli 
Costa Wal, Guilherme 
Akio Nojima Garmatter, 
Mayara Wal, Milene Gil, 
Semyramys Monastier

Pós-FLIP Palestras/Talks 
por/by Francesco Carelli e/
and Benjamin Moser 
Correalização/Joint 
Undertaking Sesc São 
Paulo – Centro de Pesquisa 
e Formação – CPF e/and 
Associação Casa Azul

Adensamento Crítico 
Contracondutas/
Counter-Conducts 
Critical Assessment
Correalização/Joint 
Undertaking Sesc São 
Paulo – Centro de Pesquisa 
e Formação – CPF

Exposição Diagrama 
Contracondutas/
Exhibition Counter-
conducts Diagram
Concepção/Conception 
Ana Carolina Tonetti, Ligia 
Nobre, Vitor Cesar
Produção/Production 
Gabriel Pires de Camargo 
Curti
Assistente de Arquitetura 
e Design/Architecture 
and Design Assistant 
Guilherme Pardini
Cenotecnia/Scenography 
Elástica sp cenografia – 
William Zarella com/with 
Alexandre Ferreira, Gabriel 
Mayumã

EXPOSIÇÃO CUMBICA/
EXHIBITION CUMBICA
Fotografias de/
Photographies by 
Tuca Vieira
Expografia e Produção / 
Exhibition Design 
and Production
Helena Cavalheiro
Exposição da Rede 
Parceira /Exhibition Part 
of the Network
11° Bienal de Arquitetura 
de São Paulo
Parceria/In Partnership: 
Casa do Povo (São Paulo)
Dezembro 2017 / 
December 2017

ATIVIDADES PÚBLICAS 
EM GUARULHOS
PUBLIC ACTIVITIES IN 
GUARULHOS

Programa de Mediação 
e Curadoria UNIFESP/
UNIFESP Mediation and 
Curatorship Program
Laboratório de Curadoria 
e Mediação/Laboratory 
of Curatorship and 
Mediation Profs. 
/ Teachers Pedro Arantes 
e/and Vinícius Spricigo
Alunos 2° semestre/ 
2nd semester students Ana 
Helena Grizotto Custódio, 
Camila Ferreira de 
Nobrega, Davi Jose Rosa, 
Fernanda Estevão Cortez, 
Giovanna Lanfranchi 
Almeida Santos, Julia 
Porto Santos D’Arienzo, 
Laila Pereira de Siqueira, 
Lorena Romão Macedo, 

Ativação/Activation Casa 
do Povo (São Paulo) com/
with Coletivos da Casa do 
Povo e/and Equipe/Team: 
Benjamin Seroussi, Marilia 
Loureiro, Ana Druwe, 
Lucas Rodrigues, Alita 
Mariah, Amanda Caiuby, 
Lourival Fialho.

Rede de Relações 
Institucionais/Network 
of Institutional Relations 
Programa de Mediação 
e Curadoria UNIFESP/
UNIFESP Program of 
Mediation and Curatorship, 
Núcleo de Estudos 
das Espacialidades 
Contemporâneas — 
Instituto de Arquitetura e 
Urbanismo — Universidade 
de São Paulo São Carlos/
Nucleus of Contemporary 
Spatial Studies — Institute 
of Architecture and Urban 
Planning — University 
of São Paulo São Carlos, 
USINA, Universidade 
Federal Espírito Santo/
Federal University of 
Espírito Santo, ASBRAD, 
FGV IdLocal GVCES, 
SESC São Paulo — Sesc 
Belenzinho, Sesc Bom 
Retiro, Sesc Campo Limpo 
and Centro de Formação 
e Pesquisa SESC-CPF/
SESC-CPF Center of 
Instruction and Research, 
Ministério Público do 
Trabalho de Guarulhos/
Public Ministry of Labor 
of Guarulhos, UNILA, 
Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo—Universidade 
de São Paulo/University 
of São Paulo College of 
Architecture and Urban 
Planning, Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas — Universidade 
de São Paulo/University 
of São Paulo College of 
Philosophy, Literature 
and Humanities, Instituto 
Federal de Educação - 
Ciências e Tecnologia de 
São Paulo/Federal Institute 
of Education - Science and 
Technology of São Paulo, 
FIAM-FAAM, Associação 
Casa Azul, International 
Slavery Museum in 
Liverpool, Biblioteca 
Mário de Andrade/Mário 
de Andrade Library, Casa 
do Povo (São Paulo), 11a 
Bienal de Arquitetura de 
São Paulo/11th São Paulo 
Architecture Biennial/IAB 
SP, Central Saint Martins 
(UK), Instituto Nova União 
da Arte (N.U.A.). 
 

Maira Aparecida Rodrigues 
Pinto, Monica Regina 
Arteaga Rodrigues, Monica 
Regina Caramella Pereira, 
Phatrick Rocha Correia, 
Rodrigo Pacheco de 
Oliveira, Roseana Carolina 
Ayres Lourenço, Sarah 
Felisberto Pereira, Solange 
Teixeira de Lima, Thayna 
Domingues Casasola, 
Thiago Tozawa Matias, 
Thierry Fernandes Fonseca 
de Freitas
Estágio em Curadoria e 
Mediação (1o semestre 
2017)/Practice in 
Curatorship and 
Mediation (1st semester 
2017) Ana Helena Grizotto 
Custódio, Thiago Tozawa 
Matias

BaseMóvel/MobileBase

Concepção/Conception 
Vitor Cesar com equipe 
Contracondutas/with 
Counter-Conducts Team 
(Ana Carolina Tonetti, 
Ligia Nobre, Guilherme 
Pardini), artistas das 
intervenções públicas/
the public interventions 
artists (Vânia Medeiros, 
Ana Sayeg Tranchesi, 
Isabella Beneduci Assad, 
César Rielo dos Santos, 
Alexandre Gomes Vilas 
Boas, Sergio Augusto 
de Oliveira, Raquel 
Garbelotti), e grupo do 
laboratório de Curadoria 
e Mediação UNIFESP/and 
the UNIFESP Laboratory of 
Curatorship and Mediation 
group (Vinicius Spricigo, 
Pedro Arantes, Ana Helena 
Grizotto Custódio, Laila 
Pereira de Siqueira, Thiago 
Tozawa Matias)
Desenvolvimento/
Development Vitor Cesar 
e/and Ana Carolina Tonetti
Assistente de Arquitetura 
e Design/Architecture 
and Design Assistant 
Guilherme Pardini
Ativação em Praças 
Públicas em Guarulhos/
Activation at Public 
Squares in Guarulhos 
Coletivo Guetto Fort 
(Praça Central, bairro/
neighborhood Fortaleza), 
Coletivo A Invasão (Praça 
Bzola, bairro/neighborhood 
Inocoop), Cursinho 
Comunitário Cora Coralina, 
Praça Portuguesinha, 
bairro/neighborhood 
Flórida).

Mediação/Moderators 
Ana Carolina Tonetti, Ligia 
Velloso Nobre, Amália dos 
Santos, Marina Grinover, 
Marta Lagreca

Filmagem/Filming
Direção Geral/General 
Director José Guilherme 
Pereira Leite
Direção Fotográfica/
Photographic Direction 
Lúcio Kodato
Consultoria Técnica/
Technical Consulting 
Felipe Camarneiro
Assistência fotográfica/
Photography Assistant 
Clarissa Mohany
Operação de Câmera/
Camera Operators 
Alexandre Makhoul, 
Clarissa Mohany, Isabel 
Saad, Manuela Raitelli, 
Pedro Norberto and Stella 
Bloise
Operação de Som/Sound 
Operators Rafael Alves 
Ribeiro
Edição/Editing José 
Guilherme Pereira Leite 

PROGRAMA PÚBLICO
PUBLIC PROGRAM

Intervenções Públicas/
Public Interventions

Projeto Labor Coletivo 
308 (Alexandre Gomes 
Vilas Boas, André 
Okuma, César Rielo 
dos Santos, Eduardo da 
Silva Garofalo, Letícia 
Oliveira, Marcelo Rocha, 
Patrícia Fujita, Rodrigo 
Kenichi, Sergio Augusto de 
Oliveira) Colaboradores/
Contributors Armed 
Pereira de Miranda, 
Eduardo do Nascimento, 
Fabio Amadeo, Fernanda 
de Melo, Isadora Prado 
Lopes de Souza, João 
Canobre, Juliana Seabra, 
Karina da Silva Santos, 
Larissa Lucindo Fernandes, 
Thays Borazanian.

GRU-111: 
Contracartografias 
Núcleo de Estudos 
de Espacialidades 
Contemporânea/Nucleus 
of Contemporary Spatial 
Studies -NEC-IAU-USP: 
David Sperling, Fábio 
Lopes de Souza Santos, 
Luciano Bernardino da 
Costa, Ruy Sardinha 
Lopes. Estudantes 
de Pós-Graduação/
Graduate Students IAU-
USP Cristina Kiminami, 

Guilherme Cuogui, Marília 
Solfa, Paula Ramos 
Pacheco, Rafael Goffinet, 
Rafael Sampaio, Tássia 
Vasconcelos. Estudantes 
de Graduação/
Undergraduate Students 
IAU-USP Alessandra 
Vitti, Aline Sgotti, Ana 
Carolina Dias Felizardo, 
Ana Paula Guaratini, 
Arthur Bignelli, Beatriz 
Costa, Bruno Henrique 
Rossler, Caio Jacintho, 
Daniel Nardini Marques, 
Eduardo Costa Cordeiro, 
Giovanni Bussaglia, 
Jeanne Vilela, João 
Gonçalves, Kaio Stragliotto, 
Laura Adami Nogueira, 
Miranda Zamberlan 
Nedel, Paul Newman dos 
Santos, Renan Gomez, 
Renato Tamaoki, Tiago 
Hindi. Colaborações/
Contributors Cibele Rizek, 
Marcel Fantin

Mise-en-scène: Maquete 
Raquel Garbelotti. 
Direção/Direction 
Raquel Garbelotti. 
Produção/Production 
Pique-Bandeira Films. 
Assistente/Assistant 
Camila Silva. Imagem/
Images Igor Pontini. 
Produção Executiva/
Executive Production Vitor 
Graize. Edição de Imagem 
e Desenho de Som/Image 
Editing and Sound Design 
Hugo Reis. Marceneiro/
Carpentry Ernani Borges. 
Estudos de Luz/Light 
Studies Patrick Lurentt. 
Arquitetos Urbanistas/
Urbanist Architects Pedro 
Moreira, Karlos Rupf. 
Assistente de Câmera/
Camera Assistant Willian 
Rubim. Iluminação e 
Maquinária/Lighting and 
Equipment Sefas Baptista. 
Making of/Making of 
Shay Peled. Equipe/Staff 
Pique-Bandeira Filmes 
Maria Grijó Simonetti

Intervenções Públicas 
Chamada Aberta/
Open Call for Public 
Interventions
Juri/Jury Carla Caffé, 
Fabio Mariano, Kazuo 
Nakano, Ligia Nobre e /and 
Luiza Proença

Agradecimentos/
Acknowledgements Ana 
de Francesco, Ana Godoy, 
Ana Gonçalves Magalhães, 
Ana Luiza Nobre, André 
Favilla, Andréa de Araújo 
Nogueira, Antônio Hermes, 
Benjamin Seroussi, 
Carol Clocker, Claudia 
Hermógenes, Claudio 
Bueno, Ciro Ghellere, 
Danilo Santos de Miranda, 
David Sperling, Deborah 
Cook, Diego Mattos, Dino 
Moura, Eliane Brum, Fábio 
Lopes de Souza Santos, 
Fabrizio Gallanti, Flávia 
Scabin, Graziella Ó Rocha, 
Jaime Lauriano, Jorge 
Pavanelli, José Guilherme 
Magnani, Kabila Aruanda, 
Lívia Salomoni, Luiz Carlos 
Michele Fabre, Maurício 
Trindade, Marta Moreira, 
Marcos Rosa, Marília 
Loureiro, Marina Rosenfeld 
Sznelwar, Marussia 
Whately, Mel Dodd, Otávio 
Sasseron, Pano Social, 
Pedro Fiori Arantes, Rafael 
Peixoto, Raphael Escobar, 
Renato Stockler, Renato 
Velloso Nobre, Rosana 
Elisa Catelli, Ruy Sardinha, 
Silvia Rodrigues Pachikoski, 
Sérgio Batistelli, Thiago 
Benucci, Vinicius Spricigo.



ANA CAROLINA TONETTI 

Arquiteta, mestre e doutoranda em Projeto, Espaço 
e Cultura pela FAU-USP. É professora na Escola da 
Cidade, onde coordena a sequência de disciplinas 
voltadas aos meios de expressão e desenho. Articula 
diferentes estratégias de ação, aproximando arte e 
arquitetura. Integra O Grupo Inteiro. 

An architect, master and PhD candidate in Design, Space 
and Culture at FAU-USP. Tonetti teaches at Escola da 
Cidade, where she coordinates the series of courses 
devoted to means of expression and drawing. She 
organizes different strategies of action combining art and 
architecture. She is a member of O Grupo Inteiro. 

ANA LUIZA NOBRE

Doutora em História pela PUC-Rio, graduada em 
arquitetura pela UFRJ, mestra em História pela PUC-Rio e 
especialista em Tecnologia, Arquitetura e Urbanismo pelo 
Politecnico di Torino (Itália). Atualmente é coordenadora da 
pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio.

Holding a PhD in History from PUC-Rio, an undergrad 
degree in Architecture from UFRJ, a master’s in History 
from PUC-Rio and a specialized degree in Technology, 
Architecture and Urbanism from Politecnico in Turin, Italy, 
Nobre is the current coordinator of the graduate course in 
Architecture and Urbanism at PUC-Rio. 

ANÁLIA MARIA MARINHO DE CARVALHO AMORIM

Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-USP, é 
professora da FAU-USP, professora e presidente da 
Associação Escola da Cidade. Tem experiência na área de 
Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Planejamento e 
Projetos da Edificação. 

Holding a PhD in Architecture and Urbanism from FAU-
USP, she is a professor at FAU-USP, a professor and 
president of the Escola da Cidade Association. She has 
experience in the area of Architecture and Urbanism, with 
an emphasis on Planning and Building Projects. 

ANDRÉ MESQUITA

Pesquisador das relações entre arte, política e ativismo, é 
doutor em História Social pela USP, autor de Insurgências 
poéticas: arte ativista e ação coletiva (2011), Esperar não é 
saber: arte entre o silêncio e a evidência (2015).

A researcher focused on the relationships between art, 
politics and activism, he holds a PhD in Social History 
from the University of São Paulo and is the author of 
Insurgências poéticas: Arte ativista e ação coletiva [“Poetic 
Insurgencies: Activist Art and Collective Action”] (2011), 
Esperar não é saber: Arte entre o silêncio e a evidência 
[“Waiting is Not Knowing: Art Between Silence and 
Evidence”] (2015).

CAMILO GARCÍA

Arquiteto, doutorando na ETSAM, mestre em Arquitetura 
e Urbanismo no instituto Berlage, Rotterdam. É professor 
de projeto de urbanismo na IE University School of 
Architecture, e de projetos arquitetônicos e pós-graduação 
em Arquitetura e Energia na UCJC. Desde 2003, dirige 
Husos junto com Diego Barajas, como prática de 
arquitetura e urbanismo.

An architect and doctoral candidate at ETSAM, he holds 
a master’s degree in Architecture and Urbanism from 
the Berlage Institute in Rotterdam. García is a professor 
of urban planning design at the IE University School 
of Architecture and architectural design and graduate 
courses in Architecture and Energy at UCJC. Since 2003, 
he has directed Husos together with Diego Barajas, as an 
architecture and urban planning practice.

CAROLINA HELDT D’ALMEIDA

Arquiteta e urbanista graduada pela FAU-USP, mestre 
e doutoranda pelo IAU-USP. É professora do curso de 
arquitetura e urbanismo da Universidade São Judas 
Tadeu e consultora do Cities Alliance para a política 
metropolitana. 

An architect and urban planner with an undergraduate 
degree from FAU-USP and master’s from IAU-USP, where 
is a PhD candidate. D’Almeida is a professor of architecture 
and urbanism at São Judas Tadeu University and a 
consultant in metropolitan policy for the Cities Alliance.

COLETIVO 308

Em atividade na cidade de Guarulhos, atua promovendo 
ações em espaços públicos. Organiza a B.I.G., Bienal 
Internacional de Guarulhos, que apresenta trabalhos em 
pequeno formato. É formado por Alexandre Gomes Vilas 
Boas, César Riello, Cíntia Nagatomo, Eduardo Garofalo, 
Leticia Carvalho, Marcelo Garcia da Rocha, Rodrigo 
Kenichi e Sérgio Augusto.

Active in the city of Guarulhos, this collective works to 
promote actions in public spaces. Comprised of members 
Alexandre Gomes Vilas Boas, César Riello, Cíntia 
Nagatomo, Eduardo Garofalo, Leticia Carvalho, Marcelo 
Garcia da Rocha, Rodrigo Kenichi and Sérgio Augusto, 
Coletivo 308 organizes the International Biennial of 
Guarulhos (aka B.I.G.), which presents small-format works.

COLETIVO METADE

Selecionado pela Chamada Aberta do Projeto 
Contracondutas para a realização de intervenção Pública, 
o coletivo metade é formado por Ana Tranchesi (estudante 
de Arquitetura e Urbanismo na Escola da Cidade) e 
Isabella Beneducci Assad (estudante de Artes Plásticas 
na FAAP).

Selected through the Counter-Conducts Project’s Open 
Call to realize a public intervention, Coletivo Metade is 
comprised of Ana Tranchesi, a student of Architecture and 
Urbanism at Escola da Cidade, and Isabella Beneducci 
Assad, a Visual Arts student at FAAP.

CRISTIANA LOSEKANN

Graduada, mestra e doutora em Ciência Política pela 
UFRGS, é professora adjunta em Ciência Política da 
UFES. Tem produzido pesquisas sobre os efeitos do uso 
de recursos judiciais para mobilizações sociais e para a 
produção de mudanças institucionais.

Holding undergraduate, master’s and doctorate degrees in 
Political Science from UFRGS, Losekann is an associate 
professor of Political Science at UFES. She has produced 
studies on the effects of the use of legal resources on social 
movements and the production of institutional changes.

DIEGO BARAJAS

Doutor em Arquitetura pela ETSAM, foi professor no 
Istituto Europeo di Design de Madrid y la Universidad 
Europea de Madrid. Atualmente é profesor de projetos 
de Urbanismo no IE Instituto de Empresa (School of 
Architecture) e desde 2003 dirige Husos junto com Camilo 
García, como prática de arquitetura e urbanismo.

Holding a PhD in Architecture from ETSAM, he taught at 
Istituto Europeo di Design in Madrid and the European 
University of Madrid. Barajas is currently a professor of 
Urban Planning projects at the IE Instituto de Empresa 
(School of Architecture) and, since 2003, he has directed 
Husos together with Camilo García, as an architecture and 
urban planning practice.

EM PARALELO

Selecionado pela Chamada Aberta do Projeto 
Contracondutas para a realização de intervenção pública, 
o coletivo Em Paralelo é formado por Danielli Costa Wal, 
Guilherme Akio Nojima Garmatter, Mayara Wal, Milene Gil 
e Semyramys Monastier.

Selected through the Counter-Conducts Project’s Open 
Call to realize a public intervention, the collective Em 
Paralelo is comprised of members Danielli Costa Wal, 
Guilherme Akio Nojima Garmatter, Mayara Wal, Milene Gil 
and Semyramys Monastier. 

FELICITY D. SCOTT

Professora associada de Arquitetura e Diretora do 
Programa de pós-graduação em Arquitetura (História 
e Teoria) e codiretora do programa de Práticas Críticas, 
Curatoriais e Conceituais em Arquitetura (CCCP) no 
Columbia GSAPP. Seu trabalho como historiadora 
e teórica da arquitetura centra-se na articulação de 
genealogias de envolvimento político e teórico com 
questões de transformação tecnológica e geopolítica.

An associate professor of Architecture, Director of the 
Postgraduate Architecture Program (History and Theory) 
and co-director of the Critical, Curatorial and Conceptual 
Practices in Architecture (CCCP) at Columbia GSAPP. Her 
work as a architecture historian and theorist is centered 
on the communication of genealogies of political and 
theoretical involvement with issues of technological and 
geopolitical transformation.

GALCIANI NEVES

Curadora, professora e pesquisadora, é mestra e doutora 
em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Atualmente, é 
professora do curso de Artes Visuais, de Produção Cultural 
e da Pós-Graduação em Fotografia na FAAP, no Programa 
de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do 
Ceará e na Escola Entrópica (Instituto Tomie Ohtake – SP).

A curator, professor and researcher, she holds a master’s 
degree in Communications and Semiotics from PUC-SP. 
She currently teaches courses in the Visual Arts, Cultural 
Production and postgraduate courses in Photography at 
FAAP, postgraduate Arts courses at the Federal University 
of Ceará and at the Escola Entrópica (Tomie Ohtake 
Institute—SP).

GILBERTO MARIOTTI

Doutor e mestre em Poéticas Visuais pela ECA-USP, 
graduado em Artes Plásticas pela FAAP. Na Associação 
Cultural Fórum Permanente, é curador associado e 
editor da Publicação Digital do Periódico Permanente. É 
professor na Escola da Cidade de Arquitetura e Urbanismo, 
nas disciplinas de Desenho e História da Arte. 

He holds a PhD and a master’s degree in Visual Poetics from 
ECA-USP, as well as a degree in Visual Arts from FAAP. He 
is an associate curator at the Fórum Permanente Cultural 
Association and an editor for Periódico Permanente Digital 
Publication. Mariotti teaches Drawing and Art History at the 
Escola da Cidade of Architecture and Urbanism. 
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GUILHERME PETRELLA

Arquiteto e urbanista graduado, mestre e doutor pela FAU-
USP, é professor de projeto de arquitetura na Escola da 
Cidade e na Universidade São Judas Tadeu, e desenvolve 
projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo.

Holding an undergraduate degree, master’s and PhD 
in architecture and urban planning from FAU-USP, he 
teaches architectural design at Escola da Cidade and São 
Judas Tadeu University, and develops architectural, urban 
planning and landscaping projects.

ÍCARO VILAÇA

Arquiteto e urbanista pela FAU-UFBA, mestre em 
História e Fundamentos Sociais da Arquitetura e do 
Urbanismo pela FAU-USP e associado da Usina CTAH. 
Organizador, junto com Paula Constante, o livro Usina: 
Entre o projeto e o canteiro (Edições Aurora, 2016) e 
autor de Forma, processo e prática política (Edições 
Aurora, no prelo).

Holding a degree in architecture and urbanism from FAU-
UFBA, a master’s in History and the Social Foundations 
of Architecture and Urbanism from FAU-USP, he is a 
member of Usina CTAH. Vilaça coedited the book Usina: 
Entre o projeto e o canteiro [“Usina: between the project 
and the worksite”] (Edições Aurora, 2016) along with 
Paula Constante, and authored Forma, processo e prática 
política [“Form, process and political practice”] (Edições 
Aurora, in press).

JOANA BAROSSI 

Arquiteta e escritora, estudou Jornalismo e Arquitetura. 
Desenvolve pesquisa sobre as relações entre arquitetura, 
literatura e ensino. Leciona Meio de Expressão e 
Representação na faculdade de arquitetura Escola da 
Cidade, é editora da Bienal da Arquitetura de São Paulo.

An architect and writer, she studied Journalism 
and Architecture. Barossi develops research on the 
relationships between architecture, literature and 
education. She teaches Means of Expression and 
Representation at the Escola da Cidade – College 
of architecture, and is editor for the São Paulo 
Architecture Biennial.

JORDAN CARVER

Doutorando em American Studies na New York 
University, co-organizador de Who Builds Your 
Architecture? e um dos editores da The Avery Review.

A PhD Candidate in American Studies at New 
York University, a co-organizer of Who Builds Your 
Architecture? and an editor at The Avery Review. 

JOSÉ GUILHERME SCHUTZER

Graduado em Geografia, mestre em Arquitetura e 
Urbanismo e doutor em Geografia Física/Geomorfologia 
pela FFLCH-USP, é professor da Escola da Cidade – 
Arquitetura e Urbanismo, além de pesquisador e orientador 
de iniciação científica. Trabalha como consultor fixo na 
empresa de consultoria Diagonal Empreendimentos e 
Gestão de Negócios. É sócio-diretor na ACS Consultoria, 
onde atua em projetos e estudos em meio ambiente e 
ordenamento territorial. 

Holding a degree in Geography, a master’s in Architecture 
and Urbanism and a PhD in Physical Geography/
Geomorphology from FFLCH-USP, Schutzer teaches at 
Escola da Cidade, and is also a researcher and undergrad 
research advisor. He works as a permanent consultant at 
the consulting firm Diagonal Enterprises and Business 
Management. He is partner-director of ACS Consulting 
where he works on projects and studies of the environment 
and land-use planning. 

JULIANA FELICIDADE ARMEDE 

Advogada, mestre e doutora em Direito das Relações 
Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, trabalha como assessora parlamentar na Câmara 
Municipal de São Paulo, tendo coordenado a política 
pública de enfrentamento ao tráfico de pessoas e trabalho 
escravo no Estado de São Paulo entre 2011 e 2015.

A lawyer, master and PhD in social relations law from the 
Pontifical Catholic University of São Paulo, she works 
as parliamentary advisor for the São Paulo City Council, 
having coordinated the public policy to confront human 
trafficking and slave labor in the state of São Paulo from 
2011 to 2015.

KADAMBARI BAXI

Professor de Prática Profissional na Barnard + Columbia 
Architecture, no Barnard College e na Columbia University, 
membro fundador da Who Builds Your Architecture?, e 
proprietária do escritório de arquitetura, Kadambari Baxi.

A professor of Professional Practice for Barnard + 
Columbia Architecture at Barnard College and Columbia 
University and a founding member of Who Builds Your 
Architecture?, she also has an architecture practice, 
Kadambari Baxi.

KARINA OLIVEIRA LEITÃO 

Professora da FAU-USP, graduada em Arquitetura 
e Urbanismo pela UFPA, mestra pelo Programa de 
Integração da América Latina da Universidade de São 
Paulo – PROLAM-USP (2004), e doutora em Planejamento 
Urbano e Regional pela FAU-USP (2009). É coordenadora 
de Pesquisas e Extensão, e do Grupo de Formação 
em Estudos Urbanos do Laboratório de Habitação e 
Assentamentos Humanos da FAU-USP.

A professor at FAU-USP, she holds a degree in Architecture 
and Urban Planning from UFPA, a master’s from the 
University of São Paulo Latin America Program of 
Integration—PROLAM-USP (2004) and a PhD in Urban 
and Regional Planning from FAU-USP (2009). She is 
coordinator of Research and Continuing Studies, and the 
Instruction Group in Urban Studies at the Laboratory of 
Habitation and Human Settlement at FAU-USP.

KAZUO NAKANO

Arquiteto urbanista, professor dos Centros Universitários 
Belas Artes de São Paulo e FIAM FAAM.

An urbanist architect, he teaches at the São Paulo 
University Center of Fine Arts and FIAM FAAM.

LAURA DIAMOND DIXIT 

Doutoranda em História e Teoria da Arquitetura na 
Columbia University, é co-organizadora de Who Builds 
Your Architecture? e cofundadora do projeto de arquitetura 
colaborativa Kamara Projects. 

A PhD Candidate in Architecture History and Theory at 
Columbia University, Dixit is a co-organizer of Who Builds 
Your Architecture? and a co-founder of the architectural 
collaborative Kamara Projects.

LIGIA V. NOBRE 

Pesquisadora, arquiteta e curadora, opera nos 
cruzamentos entre arte e arquitetura. Mestre em Histories 
and Theories pela Architectural Association School 
of Architecture (Londres) e doutoranda em Estética e 
História da Arte no PGEHA-USP. Atuou na curadoria de 
diversos projetos, bem como a X Bienal de Arquitetura de 
São Paulo. Atualmente é professora da Escola da Cidade 
na Sequência de Desenho, e Integra o Grupo Inteiro.

A researcher, architect and curator, she operates in the 
intersections between art and architecture. Nobre holds 
a master’s degree in Histories and Theories from the 
Architectural Association School of Architecture in London 
and is a PhD candidate in Aesthetics and Art History 
at PGEHA-USP. She has worked as curator on a variety 
of projects, including the 10th São Paulo Architecture 
Biennial. Currently she teaches drawing at Escola da 
Cidade and is a member of Grupo Inteiro.

LUISA DUARTE

Crítica de arte e curadora independente. Mestre em 
filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP). Crítica de arte do jornal O Globo desde 
2010. Foi, por cinco anos, membro do conselho Consultivo 
do MAM-SP. Coordenadora do ciclo de conferências 

“A Bienal de São Paulo e o Meio Artístico Brasileiro – 
Memória e Projeção”, plataforma de debates da 28ª Bienal 
Internacional de São Paulo.

An art critic and independent curator, she holds a master’s 
degree in philosophy from Pontifical Catholic University 
of São Paulo (PUC-SP). Duarte has been art critic for the 
newspaper O Globo since 2010, and was a member of the 
advisory board at MAM-SP for five years. She coordinated 
the series of conferences “The São Paulo Biennial and the 
Brazilian Art Scene—Memory and Projection,” a platform of 
debates at the 28th São Paulo International Art Biennial.

MABEL O. WILSON

Professora da Graduate School of Architecture, Planning 
and Preservation da Columbia University, membro-
fundador da Who Builds Your Architecture?, é proprietária 
de uma escritório transdisciplinar, o Studio &. 

Professor at the Graduate School of Architecture, Planning 
and Preservation at Columbia University and a founding 
member of Who Builds Your Architecture?, she also has a 
transdisciplinary practice, Studio &. 

MARCIO FARIAS

Doutorando em Psicologia Social PUC-SP, membro do 
NUTAS (Núcleo de Estudos e Pesquisas Trabalho e Ação 
Social), coordenador do Nepafro (Núcleo de Estudos e 
Pesquisas Afro-americanos) e membro da coordenação do 
núcleo de educação do Museu Afro Brasil.

A PhD candidate in Social Psychology at PUC-SP, a 
member of NUTAS (Nucleus of Labor Studies and 
Research and Social Action), coordinator of Nepafro 
(Nucleus of African American Studies and Research) 
and a member of the coordination staff at the nucleus of 
education at the Afro Brasil Museum.

MARIANNA BOGHOSIAN AL ASSAL

Graduada em Arquitetura e Urbanismo, mestra e doutora 
em História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo 
pela FAU-USP, atua principalmente nos seguintes 
temas: História da Arquitetura no século XX, gestão do 
Patrimônio Cultural e Educação Patrimonial.

Holding a degree in Architecture and Urbanism, a master’s 
and a PhD in History and the Foundations of Architecture 
and Urbanism from FAU-USP, she works mainly with the 
following themes: the History of Architecture in the 20th 
century, management of Cultural Heritage and Education 
in Heritage.

MARTA MARIA LAGRECA DE SALES

Doutora em História e Fundamentos da Arquitetura e do 
Urbanismo pela USP, mestre em Estruturas Ambientais 
Urbanas pela USP e graduada em Arquitetura pela 
Universidade Federal de Pernambuco. É professora da 
Escola da Cidade, e atualmente atua junto a Diagonal em 
São Paulo-SP.

Holding a PhD in History and the Foundations of 
Architecture and Urbanism from USP, a master’s degree 
in Urban Environmental Structures from USP and an 
undergraduate degree in Architecture from the Federal 
University of Pernambuco, she teaches at Escola da Cidade. 
She is currently involved with Diagonal in São Paulo. 

MAURICIO PELEGRINI

Bacharel em Ciências Sociais pela USP e mestre em 
História Cultural pela Unicamp, com a dissertação “Michel 
Foucault e a revolução iraniana”. Atualmente é aluno de 
doutorado em História na Unicamp, e especialista em 
Políticas Públicas no Governo do Estado de São Paulo.

He earned a BA in Social Sciences from USP and a master’s 
in Cultural History from Unicamp, with the dissertation 
“Michel Foucault and the Iranian revolution.” He is currently 
a PhD candidate in history at Unicamp, and a specialist in 
Public Policies of the São Paulo State Government.



MEL DODD

Arquiteta e acadêmica, diretora do Programa de Práticas 
de Espaço na Central Saint Martins e coordenadora 
do Curso da Arquitetura MA: Cidades e Inovação. PhD 
(RMIT); BA (Hons) Architecture (Cambridge); Dip Arch MA 
(Cambridge) ARB RIBA

An architect and academic, director of the Spatial Practices 
Program at Central Saint Martins and coordinator of 
the MA Architecture Course: Cities and Innovation. PhD 
(RMIT); BA (Hons) Architecture (Cambridge); Dip Arch MA 
(Cambridge) ARB RIBA

NEC.USP

Grupo de pesquisa vinculado ao Instituto de Arquitetura 
e Urbanismo da USP em São Carlos, investiga 
as transformações espaciais e culturais que têm 
caracterizado o mundo contemporâneo a partir das 
inter-relações entre arquitetura, arte, cidade e sociedade. 
Professores/pesquisadores: David M. Sperling, Fábio 
Lopes de Souza Santos, Luciano B. da Costa, Ruy 
Sardinha Lopes

A research group linked to the University of São Paulo 
Institute of Architecture and Urbanism in São Carlos, NEC-
USP investigates the spatial and cultural transformations 
that have characterized the contemporary world starting 
with the relationships between architecture, art, the city 
and society. Professors/researchers: David M. Sperling, 
Fábio Lopes de Souza Santos, Luciano B. da Costa and Ruy 
Sardinha Lopes

PAPEL SOCIAL 

Organização que desenvolve, no campo da pesquisa e da 
comunicação, projetos comprometidos com os direitos 
humanos. 

An organization that develops projects committed to 
human rights in the field of research and communications. 

PAULO TAVARES

Arquiteto e urbanista. Atualmente, é professor da 
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília 
(UnB), tendo lecionado no Centro de Pesquisa em 
Arquitetura Goldsmiths (Universidade de Cornell) e na 
Pontifícia Universidade Católica do Equador. Criador da 
agência Autonoma, plataforma dedicada a explorar novas 
formas de pensar e produzir a cidade. 

An architect and urban planner, he currently teaches at the 
University of Brasília (UnB) School of Architecture, and has 
lectured at the Goldsmiths Architecture Center of Research 
(Cornell University) and the Pontifical Catholic University 
of Ecuador. Tavares is the creator of the agency Autonoma, 
a platform dedicated to exploring new forms of imagining 
and producing cities. 

PEGGY DEAMER

Professora de arquitetura na Universidade Yale, 
proprietária do escritório Deamer arquitetos. Graduada 
pela Cooper Union e doutora pela universidade de 
Princeton. É o membro-fundador da Architecture Lobby, 
grupo que advoga pelo valor do design arquitetônico e do 
trabalho. Sua pesquisa em curso explora a relação entre 
subjetividade, design e trabalho na economia atual.

A professor of architecture at Yale University and a partner 
in Deamer Architects, she holds a degree from Cooper 
Union and a PhD from Princeton University. Deamer is a 
founding member of the Architecture Lobby, a group that 
advocates for the value of architectural design and labor. 
Her ongoing research explores the relationship between 
subjectivity, design and labor in the current economy.

RAQUEL GARBELOTTI

Doutora pela ECA-USP e docente na Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES) desde 2004, é artista e 
pesquisadora.

An artist and researcher, she holds a PhD from ECA-USP 
and has been a professor at the Federal University of 
Espírito Santo (UFES) since 2004.

RODRIGO BONCIANI

Professor adjunto III do curso de História da Universidade 
Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Foi 
coordenador do curso de História da UNILA e membro 
da comissão de elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Institucional. Doutor pelo Programa de pós-graduação em 
História Social da USP.

An associate professor in the history department at the 
Federal University of Latin American Integration (UNILA), 
he was once coordinator of the UNILA history department 
and a member of the preparatory commission for the 
Institutional Development Plan. Bonciani holds a PhD from 
the Social History graduate program at USP.

SILVIA RODRIGUES PACHIKOSKI

Advogada formada pela Faculdade de Direito da USP e 
com extensão universitária pela PUC-SP e FGV-SP, é 
sócia de Rodrigues Pachikoski e Staffa Neto Sociedade 
de Advogados, e Conselheira eleita da Associação dos 
Advogados de São Paulo – AASP. Vice-presidente do 
Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio 
Brasil-Canadá (CAM-CCBC) e coordenadora da Comissão 
de Assuntos Legislativos do CBAR. 

A lawyer with a degree from the University of São Paulo Law 
School and extended studies at PUC/SP and FGV/SP, she is 
a partner at the Rodrigues Pachikoski and Staffa Neto Law 
Firm and Counselor elected by the São Paulo Association of 
Attorneys – AASP. Pachikoski is Vice President of the Center 
of Arbitration and Mediation at the Brazil-Canada Chamber 
of Commerce (CAM-CCBC) and coordinator of the CBAR 
Commission on Legislative Matters.

TOMÁS CHIAVERINI

Escritor e jornalista, autor dos livros-reportagem Cama de 
cimento – uma reportagem sobre o povo das ruas (Ediouro, 
2007); e Festa infinita – o entorpecente mundo das 
raves (Ediouro 2008). Como repórter, tem colaborado para 
diversos meios de comunicação, entre eles Folha de São 
Paulo, Revista Piauí, The Intercept Brasil e Agência Pública. 

A writer and journalist, he authored the non-fiction books 
Cama de cimento – Uma reportagem sobre o povo das ruas 
[“Bed of Cement—A Report on the People of the Streets”] 
(Ediouro, 2007); and Festa infinita – o entorpecente mundo 
das raves [“Infinite Party—The Intoxicating World of Raves”] 
(Ediouro 2008). As a reporter, he has contributed to a 
number of media outlets, including Folha de São Paulo Paulo, 
Revista Piauí, The Intercept Brasil and Agência Pública. 

TUCA VIEIRA 

Bacharel em Letras pela FFLCH-USP, é mestrando em 
História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo, é 
fotógrafo independente e desenvolve projetos envolvendo 
cidade, paisagem urbana, arquitetura e urbanismo.

Holding a BA in Letters from FFLCH-USP and a current 
PhD candidate in History and the Foundations of 
Architecture and Urbanism, Vieira works as an independent 
photographer and develops projects involving the city, the 
urban landscape, architecture and urbanism.

VÂNIA MEDEIROS

Formada em Comunicação pela UFBA e mestre pela 
FAU-USP, tem pesquisa artística ligada à cartografia, às 
representações da arquitetura e do espaço urbano na arte e 
a processos de criação em colaboração com o público. Seu 
trabalho se materializa em diversos formatos, especialmente 
em livros, instalações e intervenções urbanas. 

Holding an undergraduate degree in Communications 
from UFBA and a master’s from FAU-USP, she conducts 
artistic studies related to cartography, the representations 
of architecture and the urban space in art and the 
processes of creation in collaboration with the public. Her 
work materializes in a variety of formats, mainly books, 
installations and urban interventions. 

VINICIUS SPRICIGO 

Doutor pela ECA-USP, foi curador associado ao Fórum 
Permanente e da Associação Cultural Videobrasil. Realizou 
pesquisa de pós-doutorado junto ao Centro Interdisciplinar 
de Semiótica da Cultura e da Mídia (CISC) da PUC-SP, no 
Interdisziplinäres Institut für Historische Anthropologie 
da Freie Universität Berlin e no programa Art dans la 
Mondialisation do Institut National d’Histoire de l’Art.

Holding a PhD from ECA-USP, he was Associate Curator 
at Fórum Permanente and the Videobrasil Cultural 
Association. Spricigo conducted post-doctoral research 
at the Semiotics Interdisciplinary Center of Culture and 
Media (CISC) at PUC/SP, the Interdisciplinary Institute for 
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